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SOH in de kranten van 1968 
Artikelen verzameld door Henk Zomer m.b.v. Delpher  

(beheerd door de Koninklijke bibliotheek, i.s.m. universiteiten en archieven) 

 

Trouw 05-01-1968 

Kerstkaarten voor Indonesië 

Gooi geen ontvangen, nieuwjaars- of 

kerstkaarten weg! Een  actie gesteund door 

de Stichting Oecumenische Hulp aan kerken 

en vluchtelingen in Utrecht wil gebruikte 

kaarten verzamelen en deze naar Indonesië 

zenden. Centraal punt van ontvangst is het 

zendingsbureau van de hervormde kerk, 

Leidsestraatweg 11 in Oegstgeest. De actie 

richt zich vooral tot kinderen. Er is een brief 

uitgegaan naar alle hoofden van prot. chr. 

scholen m Nederland. Als de kaarten 

eenmaal in Indonesië zijn aangekomen 

worden ze verknipt en hervormd tot kerst- en 

nieuwjaarskaarten. Met de opbrengst wordt 

de nazorg van de zieken in het Tjikini-

ziekenhuis in Djakarta bekostigd. 

 

Het Vrije Volk 05-01-1968 
Geestelijk leven  

Kerken helpen massa Chinese vluchtelingen 

De Wereldraad van Kerken vraagt dringend 

om hulp voor honderdduizenden Chinezen 

die uit de binnenlanden van West-Kalimantan 

naar de kust zijn gevlucht. Een 50.000 

vluchtelingen zijn ondergebracht in 

Pontianak, 350.000 in andere kustplaatsen. 

Overal dreigt een voedselcrisis. Indonesische 

organisaties, onder meer het Rode Kruis, zijn 

wanhopig bezig de ergste nood te lenigen. 

Maar de voorraden voedsel en 

geneesmiddelen raken uitgeput. Oorzaak van 

de massale vlucht is een plotseling tot 

uitbarsting gekomen haatcampagne van 

duizenden Dajaks, die hun weerzin tegen 

enkele benden terroristen op de hele Chinese 

gemeenschap afreageerden. Een incident 

leidde tot een slachting onder de bewoners 

van enkele Chinese dorpen. Van Djakarta uit 

heeft de centrale regering "parachutisten 

overgebracht om een einde te maken aan de 

onlusten. Gironummer 5 2 61 van de 

Stichting Oecumenische Hulp, Utrecht, staat 

open voor giften, vermelding 'Kalimantan'. 

 

Algemeen Handelsblad 18-01-1968 

Kerken helpen Sicilië 

Den Haag, 18 januari  

De wereldraad van kerken te Genève heeft 

een beroep gedaan op alle aangesloten 

kerken het zwaar door aardschokken 

geteisterde Sicilië te helpen. Zelf heeft de 

Wereldraad reeds een bedrag van 

tienduizend dollar overgemaakt. Het is de 

bedoeling van de wereld raad om de gelden, 

die binnenkomen, via de federatie van 

Italiaanse evangelische kerken te besteden 

voor opbouwprojecten op langere termijn aan 

gezien de Italiaanse regering en het 

internationale Rode Kruis op zeer 

doeltreffende wijze eerste hulp verlenen. De 

Stichting oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen, het Nederlandse agentschap 

van de afdeling hulpverlening van de 

Wereldraad, heeft hiertoe haar gironummer 

5261 te Utrecht opengesteld. De 

bisschoppelijke vastenactie Nederland heeft 

besloten uit haar noodfonds een bedrag van 

tienduizend gul den ter beschikking te stellen 

van de aartsbisschop van Palermo. Het 

bedrag is bestemd voor hulpverlening aan de 

zwaarst getroffen gezinnen in de streken die 

door de aardbevingen zo zwaar zijn 

geteisterd. 
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Trouw 18-01-1968 

Hulp aan Sicilië van Wereldraad van kerken 

DEN HAAG (ANP) — De Wereldraad van 

kerken te Genève heeft een beroep gedaan 

op haar ledenkerken het zwaar door 

aardschokken geteisterde Sicilië te helpen. 

Zelf heeft hij hiertoe gisteren al een bedrag 

van tienduizend dollar overgemaakt. Het is de 

bedoeling van de Wereldraad om de gelden, 

die bij hem zullen binnenkomen, via de 

federatie van Italiaanse evangelische kerken 

te besteden voor opbouwprojecten op 

langere termijn, aangezien de Italiaanse 

regering en het internationale rode kruis op 

zeer doeltreffende wijze eerste hulp verlenen. 

De stichting oecumenische hulp aan kerken 

en vluchtelingen', het Nederlandse 

agentschap van de afdeling hulpverlening 

van de Wereldraad, heeft hiertoe haar 

gironummer 5261 te Utrecht opengesteld. 

 

Trouw 02-02-1968 

Kanttekeningen bij een collecte  

Optochten om van te rillen en r.k. fokvarkens 

Door A.J. Klei 

Mejuffrouw H. Kohlbrugge van het hervormde 

werelddiakonaat vindt Vietnam-optochten 

eigenlijk om van te rillen, zolang wij met 

elkaar te belabberd zijn om voldoende geld 

bij elkaar te brengen voor werkelijke hulp 

daarginds. En de gereformeerde diakonale 

directeur J. van Klinken leest uit een brief van 

ir. A. Schotveld , die op Soemba voor het 

gereformeerde werelddiakonaat bezig is met 

landbouwtraining, deze zin voor: 'Van de r.k. 

missie kregen we de vorige maand twee 

mooie fokvarkens …*. 

Groot deel van het artikel voor OCR 

onleesbaar 

Achter die tractor schuilt de strijd tegen 

honger, met dat inkomen is een contact 

gemoeid zoals met die vijftien-jarige Khady, 

die van haar ouders moet trouwen met een 

man, die ze nog nooit gezien heeft … 

 

In 1967 heeft de collecte voor het 

werelddiakonaat een kleine zes miljoen 

gulden opgebracht. Elk jaar is er wel een 

journalist die vraagt: hoeveel heeft iedere 

kerk daarvan nu aangedragen. Dit moet, 

dunkt me, voor de heer Van Klinken geen 

onaangename vraag zijn, want de 

gereformeerden plegen het leeuwenaandeel 

te leveren. In 1967 zorgden zij voor een 

kleine drie miljoen gulden, en met gepaste 

nonchalance geeft dr.  

Van Klinken het cijfer: ƒ 2.957.095,-.  

Mr. R. W. Kijlstra van de stichting 

oecumenische hulp heeft bescheidener 

getallen: de hervormde kerk ongeveer één 

miljoen, de Wilde Ganzen 950.000 gulden en 

de overige kerken ook ongeveer één miljoen. 

Misschien een prikkel voor de hervormden, 

dit jaar te proberen 'de gereformeerden (die 

minder in aantal zijn) in te halen, — wat 

overigens niet hoeft meebrengen dat de 

gereformeerden het nu kalmpjes aan moeten 

doen. Ik geef, nu we 't er toch over hebben, 

de gironummers: 5261 van de stichting 

oecumenische hulp te Utrecht, en 2211 van 

het gereformeerd werelddiakonaat te Utrecht.  

Om nog even op te besteding van het geld 

terug te komen, mejuffrouw Kohlbrugge 

noemde, toen ze sprak over projecten waar 

we nog veel te weinig voor doen, het 

christelijk instituut van ds. Beyers Naudé. 

Daar gingen verleden jaar 47.000 gulden van 

de hervormde kerk naar toe. En wat doen de 

gereformeerden? Als die over Zuid-Afrika 

praten, gebeurt dat achter gesloten deuren. 

Aldus een vraag voor dr. Van Klinken, die ook 

niet meer mocht zeggen dan dat de zaak in 

gereformeerde kring gevoelig ligt door de 

contacten met de Zuid-Afrikaanse 

zusterkerken. En dan is er de vraag of hier 
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sprake is van een diakonale taak (wat iemand 

deed opmerken dat als je je bezighoudt met, 

zeg maar, het inzaaien van citrusplanten op 

Soemba, je dan althans principieel zeker met 

het christelijke instituut voor zuidelijk Afrika 

bezig kunt zijn). 'Wij zijn 't er allemaal over 

eens', verzekerde mejuffrouw Kohlbrugge 

trots, die met 'allemaal' toch niet alle 

hervormden kon bedoelen. Tenslotte: 

zaterdagmorgen om twee minuten over elf 

spreekt prof. dr. J. T. Bakker uit Kampen voor 

de (NCRV) radio en zaterdagavond om kwart 

voor negen is er op het eerste t.v.-net een 

reportage van het werk van zuster Jeanne 

van Kamp in Karachi, waar het 'Salam Sister 

Die' (vrede, zuster Jeanne) blijkens het 

getuigenis van de Amsterdamse zakenman 

W. Bosselaar niet van de lucht is. 

 

Vandaag vertrekken de heer G. A. C. Th. van Atten en 

zijn vrouw (foto hoven) naar Willemstad op Curagao. 

Zij gaan daar jeugdzorgwerk doen in de negerwijk van 

deze stad (foto beneden). De heer en mevrouw Van 

Atten zijn in het kader van het wereldiakonaat 

uitgezonden door de gereformeerde kerk te Rijnsburg. 

Nieuwsblad van het Noorden 03-02-

1968 

Verkoop-expositie voor Vietnam bracht f 

2000 op 

(Van een onzer verslaggevers) 

De van 10 tot 15 december door het 

Vietnamcomité in het Jan Tuincentrum in 

Groningen georganiseerde 

verkooptentoonstelling heeft f 2000 

opgebracht. 

Het geld is bestemd voor de kinderen in 

Vietnam. Via het internationale Rode Kruis 

wordt f 1000 naar Noord- Vietnam gestuurd, 

terwijl de andere helft van het bedrag 

bestemd is voor Zuid-Vietnam waar het door 

bemiddeling van de Zwitserse organisatie 

Terre des Hommes te Lausanne en van de 

Stichting Oecumenische Hulp voor 

Vluchtelingen te Utrecht terecht zal komen. 

Dank zij een spontane inzamelactie van 

leerlingen van de Christelijke Kweekschool te 

Groningen kon f 550 aan de totale, 

opbrengst, worden, toegevoegd. 

 

Kom over de Brug 

De Volkskrant 16-02-1968 

„KOM OVER DE BRUG”  

Grote hulpactie voor kerken overzee  

Ook beroep op Nederlandse jongeren. 

(Van onze verslaggever) OA]YISTERDAM, 

16 febr. — „Kom Selri- e Drus" heet de 

grootscheepse geldinzamelingsactie voor 

hulp aan kerken in ontwikkelingslanden die 

van 18 tot en met 22 maart door zeventien 

Nederlandse kerken en kerkelijke 
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organisaties, met uitzondering van de rooms-

katholieke kerk, wordt gevoerd.  

Vrijwel gelijktijdig doet men op de jeugd een 

beroep om bijdragen onder het motto 

„Tientjes van tieners". Gevraagd wordt één 

procent van het jaarinkomen. Met de 

opbrengst - het streefbedrag is 21 miljoen 

gulden – wil men 140 zorgvuldig uitgekozen 

projecten financieren 

De deelnemende kerken (waaronder ook de 

oud-katholieke kerk en het Leger des Heils, 

beogen, verenigd in de “Actie voor het werk 

van de kerken overzee", steun aan onder 

meer: zending, onderwijs, vluchtelingenhulp, 

landbouwprojecten en medische projecten. 

Iedereen, die uit de kerkelijke registers 

bekend is krijgt op maandag 18 maart een 

informatiefolder en een offerzakje 

thuisbezorgd. Op vrijdag 22 maart wordt dit 

weer opgehaald. 

Indonesië  krijgt het grootste gedeelte van de 

opbrengst, gevolgd door Afrika en diverse 

landen in Zuid- en Oost-Azië. Volgens de 

voorzitter van het actiecomité, de predikant P. 

J. Mackaay, vindt de oproep voor 

medewerkers aan de inzamelingsactie veel 

weerklank. Door middel van 500.000 

exemplaren van een in Jugendstil 

uitgevoerde krant „De Hitbrug" hoopt men de 

jeugd te bereiken. 

De voormalige secretaris van de Wereldraad 

van Kerken, drs W. Visser 't Hooft, noemt de 

oecumenische actie een noviteit voor het 

Nederlandse kerkgebied. Hij is van mening 

dat er geen vrees hoeft te bestaan omtrent de 

besteding van de bedragen, temeer daar de 

actie internationaal wordt gecoördineerd. „De 

actie richt zich in eerste instantie tot allen die 

zich in Nederland tot de christenen rekenen 

en daarnaast tot allen die zich met de 

duidelijk humanitaire aspecten van de 

projecten kunnen verenigen," aldus het 

comité van de actie „Kom over de brug". 

 

Amigoe di Curacao 20-02-1968 
 

GENEVE. — De Amerikaanse jezuïet George 

Dunne is voor zes maanden te werk gesteld 

bij de wereldraad van kerken te Genève. Het 

is zijn opdracht de Oecumenische conferentie 

over ontwikkelingshulp en vrede voor te 

bereiden, welke eind april te Beiroet wordt 

gehouden. Pater Dunne is door kardinaal Roy 

en de secretaris-generaal van de Wereldraad 

Carson Blake benoemd tot secretaris van de 

organisatiecommissie. Pater Dunne is te 

Chicago gepromoveerd in de politieke en 

sociale wetenschap. Hij is leraar bij het 

Amerikaanse vredeskorps.  

 

Friese Koerier 02-03-1968 

Kom (is) over de brug (gestart) 

DE AKTIE „Kom over de brug" is in de 

openbaarheid getreden. Negen kerken plus 

het Leger des Heils, plus Zendingsraad, plus 

Stichting Oecumenische Hulp werken erin 

samen. Om 140 projecten, verspreid over 

heel de wereld, een fikse duw in de rug te 

geven. Nu zullen we wel doodgegooid 

worden met berichten, folders, 

radioboodschappen en t.v. programma's. We 

— dat wil zeggen — u, thuis, in de huiskamer 

en de brievenbus. En wij, de redacties van 

kranten en kerkblaadjes. Met 

indrukwekkende grote enveloppen, hele 

boekwerken, pakken stencils, waar je een 

extra verlofdag voor nodig zou hebben. 

De kunst Is nu het hoofd koel te houden. 

Horen en lezen en zien we te veel. dan geven 

we straks geen cent meer voor een zaak, die 

ƒ 21.000.000,— vraagt en daar goede 

argumenten voor op tafel legt. 

Een van de allerbeste argumenten vind ik 

nog altijd gewoon de doodnuchtere 

„projectenlijst". Die is afzonderlijk 

verkrijgbaar. Er wordt ook gewerkt met een 
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kleine, kleurig geïllustreerde, tijdschriftachtige 

brochure van 32 bladzijden. Om mij hoeft het 

niet. Ik maak me sterk, dat die ijzerharde 

projectenlijst voor veel nuchtere 

Nederlanders minstens zo doorslaggevend is: 

De nummers, de korte omschrijving van de 

plannen; wie erom vraagt; wie er in 

Nederland achter gaan staan; en de 

bedragen. Optelling: ƒ 20.686.000,—. Een 

ander sterk argument vind Ik de 

samenwerking van de kerken. Van het begin 

af aan wisten we, dat sommige 

Gereformeerde Kerken en de Rooms- 

Katholieke Kerk — hoewel uitgenodigd — 

niet mee zouden doen. Het is voor sommige 

Gereformeerde confessies moeilijk in eerste 

instantie de medeverantwoordelijkheid te 

dragen voor werk, dat in laatste instantie door 

anderen buiten hun gezichtsveld volbracht 

wordt. Een principieel bezwaar van hun kant. 

De R.K. Kerk stond voor de moeilijkheid, dat 

haar missie- en hulpverleningswerk vanouds 

door zo onoverzichtelijk veel verschillende 

orden, stichtingen en andere Instellingen 

gedaan wordt. Zij heeft de laatste jaren de 

coördinatie met veel optimisme en volharding 

aangepakt. Onder anderen omdat 

versnippering de efficiency niet in de hand 

werkt en een zakelijke controle bijna 

onmogelijk maakt. Maar de R.K. Kerk is nog 

(lang) niet zo ver, dat ze in een actie als deze 

gecoördineerd zou kunnen optreden. Een 

practisch bezwaar van haar kant. 

Eén keer 

Het gaat in „Kom over de Brug" om één keer 

„een schep er bovenop". Dus geen geld voor 

lopende kosten". Die zullen in andere 

collecten voor Hulpverlening en Zending 

jaarlijks opnieuw opgebracht moeten worden. 

Het gaat om investeringen, nieuwe 

ondernemingen, uitbreiding van oude. Het 

gaat niet om gewone ontwikkelingshulp. 

Sommige projecten kunnen daar helemaal, 

sommige gedeeltelijk onder gerekend 

worden. Maar de kerken komen er eerlijk 

voor uit, dat zij een injectie aam hun eigen 

werk overzee of aan het werk van 

zelfstandige kerken daar, willen geven. 

Theologische scholen; het Chr. Instituut van 

ds. Beyers Naudé in Zuid-Afrika: het t.b.c. 

bestrijdingsproject van het Albert Schweitzer 

Hospitaal in Lambaren; dat is niet gewoon 

ontwikkelingswerk. Wie de kerk een slecht 

hart toedraagt of helemaal geen hart, moet 

z’n geld aan een beslist algemene instelling 

(b.v. aan de NOVIB) gireren. Wij hebben over 

„Kom over de brug" geschreven, het eerst en 

het uitvoerigst in deze rubriek verleden jaar 

op 9 december. Pas op, dat u er niet zoveel 

over leest, tot het u niets meer zegt. Probeer 

dan aan de projectenlijst te komen. Schrijf 

Keizersgracht 75 Amsterdam. Of bel 020—

234299. De werkelijkheid, waar het over gaat, 

is namelijk veelzeggend genoeg. Van 18—22 

maart wordt de landelijke slag geslagen. De 

kerken wenden zich — in eerste aanleg — tot 

hun leden. Van ieder ander geldt: hij is 

welkom. Om een offer. Graag 1 pct van het 

jaarinkomen. Dr. Visser 't Hooft heeft onlangs 

in Basel gezegd op een bijeenkomst van 

Europese kerken over de relatie met andere 

werelddelen — en dat mogen wij wel in 

gedachten houden tijdens de korte actie Kom 

over de Brug — „West Europa is op een 

schokkende wijze bevoorrecht en West 

Europa weet het niet".  

v. d. H. 

 

Amigoe di Curacao 23-03-1968 

Actie voor kerken overzee  

Nederland komt over de brug met ruim 24 

miljoen gulden in vijf uur tijds 

 

DEN HAAG. — In Nederland is gisteravond 

tussen zeven en twaalf uur een bedrag van 

ongeveer 24 miljoen gulden (Ned.) 

bijeengebracht onder het motto „Kom over de 

brug", een actie ten behoeve van het werk 

van de (protestantse) kerken overzee. Men 
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verwacht, dat net uiteindelijk totaalbedrag 

aanzienlijk hoger zal liggen, omdat veel geld 

nog niet in dit cijfer is verwerkt. Overal zijn 

namelijk ook enveloppen ingeleverd waarvan 

de inhoud niet op de buitenkant geschreven 

was (zoals was gevraagd). Deze zijn niet 

geteld. Ook de zeer vele giro-

overschrijvingen zijn niet in het voorlopige 

totaal begrepen. Wanneer de definitieve 

eindstand bekend zal worden is niet bekend. 

Met het bijeengebrachte geld willen de 

kerken overzee 140 projecten tot uitvoering 

brengen, verspreid over de hele wereld. In de 

totaalopstelling is voor Suriname en Curagao 

een bedrag van 1.884.000 gulden (Ned) 

uitgetrokken, waarvan het leeuwedeel aan 

Suriname ten goede komt. In de actie hebben 

de volgende kerken en groeperingen 

samengewerkt: de Nederlandse hervormde 

kerk, de gereformeerde kerken in .Nederland, 

de doopsgezinde broederschap, de 

remonstrantse broederschap, de 

evangelisch-lutherse kerk, de evangelische 

broedergemeente, de unie van baptisten-

gemeenten, de vrije evangelische 

gemeenten, de oud-katholieke kerk, het leger 

des heils, de Nederlandse protestantenbond, 

de gereformeerde zendingsbond in de 

Nederlandse hervormde kerk, de 

morgenlandzending, de vereniging tot 

uitbreiding van het evangelie in Egypte de 

stichting oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen, de Nederlandse zendingsraad 

en het Nederlands bijbelgenootschap.  

Gisteravond tussen zeven en half acht gingen 

niet minder dan 150.000 Nederlanders op 

pad om op 1,9 miljoen adressen geld op te 

halen voor de actie. Het was de bedoeling 

een bedrag van 21 miljoen gulden bijeen te 

brengen, nodig voor 140 in de actie 

ondergebrachte projecten. Om 22.06 uur was 

een bedrag van ruim 8,6 miljoen gulden 

opgehaald. Gedurende het halve uur voor dit 

tijdstip stroomden de bedragen binnen uit alle 

delen van het land. Om 21.45 uur was de 

stand 4,6 miljoen; één minuut later was dit 

bedrag reeds met één miljoen gestegen; om 

21.48 uur was de stand ruim zes miljoen en 

om vier minuten over tien was reeds bijna de 

zeven miljoen bereikt. In het hoofdkantoor 

van de Amrobank op de Kneuterdijk in Den 

Haag waren veertig personeelsleden van 

deze bank de hele avond de 

binnenstromende cijfers aan het verwerken. 

Via 38 telefoonlijnen en vier telexen kwamen 

de bedragen binnen. Om 22.20 uur was met 

een stand van 11,6 miljoen gulden de helft 

van het streefbedrag reeds overschreden. De 

cijfers-verwerking geschiedde op 

verschillende plaatsen, namelijk plaatselijk 

(per gemeente of wijk) en op 15 

districtsbanken van de Amrobank. 

Districtstotalen werden per half uur 

doorgegeven naar Het hoofdkantoor in Den 

Haag. Tegen half twaalf was de stand reeds 

21,6 miljoen gulden. Met dit bedrag is het 

mogelijk ruim 160 projecten te financieren. In 

Apeldoorn was het totaalbedrag ruim 280.000 

gulden. Volgens berekeningen zou in deze 

stad één procent van het landelijk totaal 

worden opgehaald De organisatoren van de 

actie hoopten dientengevolge dat de 28 

miljoen gulden uit eindelijk bereikt zal 

worden. Om kwart voor twaalf was een 

bedrag van 24 miljoen binnen, tien de 

urenlange stroom cijfers eindelijk opdroogde. 

De spectaculaire actie „Kom over de brug" 

was aan haar einde gekomen. 

 

Algemeen Handelsblad 09-04-1968 

Hulp aan negers 

De Stichting oecumenische hulp aan kerken 

en vluchtelingen heeft van de Wereldraad 

van Kerken in Genève een telegram 

ontvangen, waarin vermeld, dat de kerken in 

Denemarken vijfduizend dollar beschikbaar 

hebben gesteld voor het Mississippi-Delta-

pastoraat, het werk van de kerk in de 

Amerikaanse staat Mississippi ten behoeve 

van de armsten onder de negers.  
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De Deense kerken hebben deze gift gedaan 

ter nagedachtenis van dr. King en zijn strijd 

voor rassengelijkheid en menselijke 

waardigheid. De Wereldraad van Kerken 

heeft een dergelijk telegram over de hele 

wereld doen uitgaan om alle kerken op te 

roepen mee te doen aan een dergelijke 

herdenkingsgift voor het sociale hulpwerk 

onder de negerbevolking.  

De Stichting oecumenische hulp te Utrecht, 

heeft haar gironummer 5261 opengesteld 

voor bijdragen ten behoeve van het werk in 

Mississippi. Ze heeft dit mede gedaan met 

het oog op de bestemming van de gelden uit 

collecten, die dezer dagen in 

herdenkingsdiensten in de Nederlandse 

kerken worden gehouden.  

Naar aanleiding van de dood van ds. Martin 

Luther King heeft het bestuur van Kom over 

de brug besloten uit de meeropbrengst van 

de onlangs gevoerde actie een bedrag van 

100.000 gulden beschikbaar te stellen voor 

het Mississippi- deltapastoraat. Hiermee is 

het totaalbedrag dat Kom over de brug voor 

de arme negerbevolking in de 

Mississippidelta beschikbaar stelt, gestegen 

tot een kwart miljoen. Het overlegorgaan van 

de drie vakcentrales heeft gisteren een 

telegram gestuurd aan de weduwe van ds 

Martin Luther King. 

 

Trouw 09-04-1968 

Dood roept ons uit vadsigheid  

Tranen bij graf van King verplichten 

 

'Wij vragen niet alleen uw sympathie.  

Wij vragen om uw arbeid.'  

(Mevrouw Coretta King op de dag na de 

dood van haar man.) 

Door PROF. DR. J. VERKUYL 

“Quis est homo, qui non fleret” - “'wie is de 

mens die niet wenen zou” schreef Trouw  

naar aanleiding van de moord op dr. Martin 

Lutherr King. Ja, inderdaad, wie is de mens 

die niet wenen zou.  

Deze zin is ontleend aan het middeleeuwse 

lied dat spreekt over de “mater dolorosa”, de 

diepbedroefde moeder en het herinnert aan 

lijden van Christus. 

Vandaag staan wij in de geest met een 

andere 'mater dolorosa' rondom het graf van 

een. volgeling van Jezus Christus. En, wie is 

de mens die niet Wenen zou. 

Toch is het te midden van de explosie van 

diepe emoties die rondom de moord op 

Martin Luther King ontstaan zijn, goed om te 

vragen of deze werkelijk tranen zijn van 

beouw en van actieve schaamte. In diezelfde 

middeleeuwen waaruit het bovengenoemde 

lied stamt, werd gesproken van het “donurn 

lacrimarum”, van de genadegave der tranen. 

En daarin onderscheidde men tranen ten 

leven en tranen ten dode. Veel tranen tranen 

die nu geschreid worden rondom Marten 

Luther King zijn krokodillentranen mensen die 

hem vroeger geen enkele bijstand hebben 

verleend en die met onverschilligheid en 

apathie zijn optreden hebben gadegeslagen. 

Hij wist dat zeer goed. Aan het begin van dit 

jaar heeft Martin Luther King gezegd dat hij 

verwachtte, dat dit jaar het jaar van zijn dood 

zou zijn, want hij kende de haat die zich 

tegen hem opstapelde. En toen heeft hij 

tevens gezegd een woord dat wij nooit 

vergeten moeten: “One thing 'would be 

unbearable, when people only were 6 sad.“' 

“Eén ding zou onverdraaglijk zijn, als de 

reactie op mijn dood alleen maar emotie en 

verdriet was.” “En,” zo voegde hij hieraan toe 

“wanneer de reactie daarop niet zou zijn die 

van een actieve verontwaardiging en van een 

actieve schaamte.” 

VOORAL UW ARBEID 

Eén van mijn vrienden, die zijn vrouw Coretta 

opbelde, kreeg behalve haar diepe dank voor 

zijn belangstelling deze woorden te horen: 

“We don't want only your sympathy, but your 
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work.” “Wij hebben uw medelijden en 

sympathie niet alleen nodig, maar vooral uw 

arbeid.” 

Het is in dit verband nodig een woord te 

citeren, dat Martin Luther King in Atlanta 

heeft uitgesproken: “Onze generatie heeft 

niet alleen schuld te belijden voor de woorden 

en daden van de kinderen der duisternis. Ze 

moet ook boete doen voor de angst en de 

dodelijke apathie van de kinderen des lichts.” 

En toen voegde hij daaraan toe, dat, wanneer 

de christenen zo lijdensschuw zijn en zo 

weinig bereid een hand in het vuur te steken 

voor de armen en de verdrukten, dat zulk 

christendom dan wordt de begraafplaats van 

de hoop der gekleurde volkeren. De tranen bij 

het graf van Martin Luther King moeten 

worden tranen van actieve schaamte en van 

de bereidheid om de vragen waarmee hij 

worstelde nu werkelijk aan te grijpen. 

HULP GEVRAAGD 

Het zij mij vergund om in dit verband enkele 

korte opmerkingen te maken. Ten eerste: De 

tranen moeten leiden tot krachtiger 

voortzetting van het werk van Martin Luther 

King en van allen die hem terzijde stonden. 

Het ontroerde mij in de indrukwekkende 

dienst in de Westerkerk, waar prof. De Gaay 

Fortman en ds. Buskes spraken, dat daar 

onmiddellijk hulpgevraagd werd voor de 

voortzetting van een van\ de projecten 

waarbij hij betrokken was. Ter nagedachtenis 

van dr. Martin Luther King heeft 

Interkerkelijke Hulp in Denemarken inmiddels 

5000 dollar ingezameld en aan de 

Wereldraad van Kerken verzocht het over te 

maken aan het Deltapastoraat in de 

Mississippi. 

Interchurch Aid in Genève heeft de 

oecumenische raden in andere landen 

opgeroepen dit voorbeeld te volgen en het 

'memorial' met forse bedragen aan te vullen. 

In aansluiting aan dit appèl heeft het bestuur 

van de actie 'Kom over de brug,' die reeds in 

de actie ƒ 150.000.— beschikbaar heeft 

gesteld voor het Mississippi Delta-project, 

besloten om uit de meeropbrengsten die 

bijeengebracht werd, nog een bedrag van ƒ 

100.000,— toe te voegen aan het reeds 

toegezegde bedrag. Wij zullen op allerlei 

wijze moeten helpen bij de voortzetting van 

deze arbeid, x) 

PARTIJ KIEZEN 

Ten tweede: De dood van Martin Luther King 

verplicht ons ook om nu zeer duidelijk partij te 

kiezen in al die gevallen waar gekleurde 

volkeren het slachtoffer zijn van 

onrechtvaardige machtsstructuren. Wij zullen 

het recht der armen en der verdrukten 

moeten erkennen met .woorden en daden en 

dat verplicht ons tot een duidelijke 

stellingname in de vragen in die landen waar 

onrechtvaardige machtsstructuren de hoop 

van de gekleurde volkeren krenken. Wij 

denken aan Angola, Mozambique, de 

Soedan, Rhodesië en Zuid-Afrika. De dood 

van Martin Luther King verplicht de 

Nederlandse gedelegeerde op de a.s. 

gereformeerde oecumenische synode van 

Amsterdam in dit jaar op geen enkele wijze 

meer concessies te doen aan het standpunt 

van mensen als dr. Vorster en zich niet 

langer te compromitteren met voor tweeërlei 

uitleg vatbare uitspraken. De dood van Martin 

Luther King roept ons uit de vadsigheid, uit 

de slaperigheid en uit de traagheid tot een 

duidelijke stellingname. 

GEWELDLOOSHEID 

De tranen bij het graf van Martin Luther King 

moeten ons ook bewegen hem te volgen in 

zijn methoden. Martin Luther King was de 

man van de geweldloze worsteling om 

transformatie van maatschappelijke 

structuren. Zijn methode was het operationeel 

maken van de naastenliefde. 'Mijn ambt,' zo 

zei hij, 'was het ambt van het geduldig 

onderhandelen, van de goed-geïnformeerde 

actie, van het liefdevolle lijden, van de 

vredige verzoening.' Wij leven in een wereld 

waarin er een soort ideologie van de 
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gewelddadige revolutie tot ontwikkeling komt 

en een kritiekloze verheerlijking van de 

guerrillastrijd, waarin mensen het bloed van 

anderen gaan eisen in plaats van hun eigen 

bloed te geven. Wij leven in een tijd waarin 

de mensen meer opgeroepen worden de een 

of andere moderne Barabbas te volgen dan 

Jezus Christus. Wanneer wij Martin Luther 

King willen eren, dan zullen wij dieper moeten 

leren nadenken over de verhouding tussen 

middelen en doeleinden bij de omvorming 

van maatschappelijke en politieke structuren. 

Dan zullen wij niet de status quo mogen 

aanbidden, maar evenmin de bloedige 

revolutie verheerlijken. Wij zullen dapperder 

en moediger in het Noorden en in het Zuiden 

de transformatie van de samenleving moeten 

dienen met middelen, die gekeurd worden 

met het criterium, dat het criterium van. 

Martin Luther King's leven en sterven was: de 

liefde tot God en de naaste. 

x) Gironummer 5261 van de Stichting 

Oecumenische Hulp aan kerken en 

vluchtelingen te Utrecht is opengesteld voor 

bijdragen. 

 

Het Parool 09-04-1968 

Ter nagedachtenis ds. King  

'Kom over de brug' verhoogt bijdrage 

Mississippi-project 

AMSTERDAM/GENEVE. dinsdag (ANP, 

DPA) — Het bestuur van ..Kom over de brug" 

heeft gisteren besloten uit de meeropbrengst 

van deze actie ƒ 100.000 beschikbaar te 

stellen voor het Mississippi-deltapastoraat. ter 

nagedachtenis van de vermoorde 

Amerikaanse negerleider ds. Martin Luther 

King. De Wereldraad van Kerken heeft 

gisteren alle nationale en regionale raden van 

kerken verzocht om geld ter ondersteuning 

van het sociale en economische opbouwwerk 

in de Mississippi-delta ten behoeve vooral 

van de armsten onder de negerbevolking 

daar. De steun aan dit project moet aldus de 

Wereldraad, op symbolische wijze de band 

uitdrukken tussen de oecumene en het 

levenswerk van ds. King. De Stichting 

oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen te Utrecht heeft als gevolg van 

de oproep van de Wereldraad haar 

gironummer (5261) opengesteld voor 

bijdragen ten behoeve van het werk in 

Mississippi. De Deense kerken hebben 

gisteren 5000 dollar beschikbaar gesteld. 

„Kom over de brug" heeft nu in totaal ƒ 

250.000 gegeven voor het Mississippi-

hulpproject. 

 

De Volkskrant 09-04-1968 
Stille tochten in gehele land  

BEGRAFENIS KING OP RADIO EN TV 

Vlaggen halfstok in verschillende gemeenten 

(Van onze correspondenten) 

HILVERSUM, 9 april — Zowel radio (NRU) 

als televisie (NTS) zal vandaag rechtstreekse 

reportages verzorgen van de begrafenis van 

ds Martin Luther King, die vorige week 

donderdag is vermoord. De uitzendingen 

beginnen omstreeks half vier. Op de televisie 

duurt het verslag zo lang als nodig en 

mogelijk is. De beelden worden vanuit 

Amerika via de satelliet Early lïird naar 

Europa geseind.  

De omroepen laten sinds zaterdag alle 

Nederlandse radio-correspondenten in 

Amerika samenwerken, zodat zes 

verslaggevers hun reacties in diverse 

actualiteitenrubrieken zullen weergeven. Het 

verslag van de begrafenis wordt verzorgd 

door Willibrord Nieuwenhuys.  

Overal in het land zijn en worden stille 

tochten en herdenkingsdiensten gehouden. In 

vele steden, zoals in Amsterdam en 

Maastricht, hangen vandaag de vlaggen 
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halfstok. Een van de uitzonderingen vormt 

Den Haag.  

Op initiatief van de oecumenische raad van 

kerken zijn gisteravond in Hilversum twee 

stille tochten gehouden, die werden ingezet 

met het luiden van alle kerkklokken. De 

deelnemers kwamen samen in de oud-

katholieke kerk aan het Melkpad, waar een 

dienst werd gehouden.  

Stille tochten staan vandaag op het 

programma in Nijmegen, Maastricht, Heerlen, 

Roermond, Venlo en in vele andere plaatsen. 

Verschillende jongerenorganisaties zijn bezig 

om een monument ter nagedachtenis van dr 

King te doen oprichten.  

Het bestuur van „Kom over de Brug", die drie 

weken geleden een actie voerde voor 

hulpaan ontwikkelingsprojecten, heeft 

besloten uit de meeropbrengst van de actie 

100-duizend gulden beschikbaar te stellen 

voor het Mississippi Deltapastoraat. De hulp 

aan dit project is hiermee gestegen tot een 

kwart miljoen gulden. Het overleg van de drie 

vakcentrales in Nederland heeft gisteren een 

telegram van medeleven gestuurd aan de 

weduwe van dr King. Het was ondertekend 

door voorzitter A. H. Kloos en secretaris P. J. 

J. van Hout.  

Het Internationaal Christelijk Vakverbond 

heeft in een verklaring meegedeeld „met 

diepe verslagenheid en ontroering" kennis te 

hebben genomen van de moord op King. Het 

ICV zegt: „Wij eisen rechtvaardigheid in naam 

van de miljoenen arbeiders uit alle 

continenten, die bij het ICV zijn aangesloten; 

in naam ook van de Amerikaanse 

negerbevolking die dominee Martin Luther 

King als haar grote leider beschouwde in de 

vreedzame strijd die ook de strijd van het ICV 

is". 

 

Trouw en Leeuwarder Courant 13-

04-1968 
idem beide kranten 20-04-1968 

Advertentie DIENST OVER GRENZEN  
bemiddelingsbureau voor uitzending naar 

ontwikkelingslanden, uitgaande van de 

Nederlandse Zendings Raad en de Stichting 

Oecumenische Hulp, vraagt een  

SECRETARESSE  

Gezocht wordt iemand met zeer goede 

kennis van Engels, liefst ook Frans, en ruime 

kantoorervaring, die goed met mensen kan 

omgaan, zelfstandig kan werken en belang 

stelling heeft voor zending en 

ontwikkelingshulp. 

Salaris vlg. schaal Herv. Kerk.  

Schriftelijke sollicitaties (niet met ballpoint) 

aan D.0.G. 

Corn. Houtmanstr. 17, Utrecht. 

 

 

 

Friese Koerier 03-05-1968 
Wereld <->  kerk  

Maar het gaat om hun recht! 

ER HEERST NOG grof onrecht in de wereld. 

Een deel van de wereld parasiteert op een 

ander deel. Een deel is rijk en heeft genoeg, 

een ander deel is arm en heeft niet alleen 

tekort, maar komt om van honger en 

armoede en heeft geen uitzicht op iets beters. 

Diakonaat heeft zich altijd gericht op mensen 

die geen recht konden laten gelden en het 

daarom van barmhartigheid moesten hebben. 

Maar in de loop van de tijd hebben zich in dat 

opzicht grote verschuivingen voltrokken. 

Opdat zij straks kunnen eisen 

Waren vroeger weduwen en wezen de 

rechtlozen, later waren het bepaalde sociale 

klassen en vergeten groepen. Maar met de 

maatschappelijke ontwikkeling ging gepaard 
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het scheppen van regelingen om deze 

groepen rechten te geven die ze minder 

afhankelijk maakten van de genade van 

anderen. Wat vroeger de diakonieën 

verzorgden, valt nu grotendeels onder 

verantwoordelijkheid van de overheid. 

Momenteel wordt veel kerkelijk geld besteed 

aan werelddiakonaat. Dat is goed, zolang 

beseft wordt dat deze hulp gegeven wordt 

omdat de betrokkenen nog geen recht op 

hulp hebben, maar dat dat recht de 

hoofdzaak is! Dat MOET er komen. 

Te eisen 

Maar het zal pas komen als de betrokkenen 

sterk genoeg zijn om het te eisen. Onze hulp 

moet daarom niet alleen gericht zijn op hulp 

in direkte, acute nood, maar vooral op 

ontwikkelingshulp, om de ontvangende partij 

te helpen zich zo te ontwikkelen dat hij kan 

eisen wat hem toekomt. Bovenstaande is te 

lezen in het april-nummer van 

„Werelddiakonaat". dat bij de verantwoording 

van vijf miljoen hulp door de (protestantse) 

Nederlandse kerken, met name de 

Gereformeerde Kerken de eer doet toekomen 

vanwege het grootste bedrag dat deze kerk 

voor dit doel opbracht Nog even en de 

Stichting wil mogelijk ook een poging doen 

om konkreet aan te geven hoe „de 

ontvangende partij" er toe kan komen om te 

eisen wat hem toekomt en verder dit aan 

politieke en ekonomische maatregelen in 

Nederland vraagt en voor de Nederlandse 

kerken kan betekenen om een bijdrage aan 

die ontwikkeling te leveren. 

Verantwoording 

IN „WERELDDIAKONAAT" maandblad van 

de Stichting Oecumenische hulp aan kerken 

en vluchtelingen, wordt verantwoording 

gedaan van ruim vijf miljoen gulden die 

Nederlandse kerken in 1967 in het buitenland 

hebben weggegeven. 

De Unie van Baptistengemeenten gaf  

ƒ 12.007-; de Doopsgezinde Broederschap 

ƒ100.000,-; de Evangelisch Lutherse kerk  

ƒ 23.743,; de Gereformeerde Kerken  

ƒ 2.767.095,-; de Nederlandse Hervormde 

kerk ƒ 704.500,-; de Oud- Katholieke kerk  

ƒ 13.830.-; de Remonstrantse Broederschap 

ƒ 39.700.-; bovenvermelde Stichting zelf  

ƒ 453.050,-; de Bond van Vrij Evangelische 

Gemeenten ƒ 19.826-; de „Wilde Ganzen" 

van het IKOR ƒ 949.405.-.   

Er werd een heleboel gegeven aan Vietnam, 

Suriname, Indonesië, Congo, Italië, India, 

Afrika, Brazilië, Hong Kong en Birma. Wie 

regelmatig met de stand van het 

Werelddiakonaat op de hoogte wil worden 

gehouden, kan voor een rijksdaalder het 

mededelingenblad „Werelddiakonaat" 

maandelijks krijgen aan het buro: C. 

Houtmanstr. 17 te Utrecht. Giro: 5261. 

 

Trouw 20-05-1968 

Wens: meer samenwerking met andere 

kerken  

Zendingsgenootschap in Zeist 175 jaar 

ZEIST — Zaterdag vierde het oudste 

zendingsgenootschap van Nederland haar 

175-jarig jubileum. Een grote schare van 

vrijwillige medewerkers uit heel Nederland 

was naar Zeist gekomen om in de kerk van 

de Evangelische Broedergemeente te 

luisteren naar tic, jubileumrede van professor 

dr. J. N. van der Linden, rector van het 

Theologisch Seminarium van de Hernhutters. 

In een boeiend betoog gaf spreker een 

historisch overzicht van de grote betekenis 

van het Zeister Zendingsgenootschap voor 

het zendingsbewust Waken van de 

Nederlandse protestantse kerken. Dit betoog 

verschijnt binnenkort in uitgebreide vorm in 

een boek, getiteld 'De Hernhutters in 

Nederland. Het boek is nu reeds voor ƒ 2.90 

te bestellen bij de Suriname-Zending, 

Broederplein 27 te Zeist.  
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De feestgangers bekeken achtereenvolgens 

de nieuwste zendingsfilms en brachten een 

bezoek aan een tentoonstelling in het 

gerestaureerde Zeister Slot. Het onderwerp 

van deze expositie betreft Suriname en het 

werk van de zending daar. De tentoonstelling 

is geopend tot 29 juni, dagelijks van 9 tot 17 

uur (ook op Hemelvaartsdag en Tweede 

Pinksterdag). Verder wisselden de 

feestgangers van gedachten over het 

onderwerp: 'De actie 'Kom over de brug' is 

geslaagd hoe nu verder?'.  

Men kwam tot de conclusie dat het dringend 

gewenst is, dat er in Nederland een 

gemeenschappelijk blad komt voor zending 

en werelddiaconaat en dat er behoefte 

bestaat aan 'n gemeenschappelijk 

informatiecentrum, dat inlichtingen verstrekt 

over het zendings en diakonale werk van alle 

kerken, die in de actie 'Kom over de brug' 

hebben samengewerkt. Verder vond men dat 

het een goede daad zou zijn, wanneer op 

korte termijn de Nederlandse Zendingsraad 

en de stichting Oecumenische hulp in één 

gebouw zouden worden ondergebracht. 

Gedacht werd aan het te herbouwen 

broederhuis van de Evangelische 

Broedergemeente in Zeist, dat een half jaar 

geleden door brand werd verwoest.  

Na de actie 'Kom over de brug' acht men de 

tijd rijp om alles samen te doen, dat niet 

dringend noodzakelijk gescheiden moet 

gebeuren. Men denkt daarbij aan 

gemeenschappelijke administraties en 

gemeenschappelijke opleidingen van 

diakonale- en zendingsarbeiders.  

Men was algemeen van gedachte, dat het 

zeker nodig is, in de nabije toekomst weer 

zon actie te voeren. Tot zolang is het 

gewenst, dat de plaatselijke actie-comité's 

elkaar vast blijven houden. In overweging 

wordt gegeven om tot een lekenbeweging 

van levende wegwijzers te komen, die geen 

binding heeft met de kerkelijke instituten.  

Groot succes oogstte zaterdag het 

Surinaamse orkest met zang en muziek uit 

het Caraibisch gebied. Dit orkest zal 

gedurende zes weken iedere zaterdag om 11 

uur en om 2 uur optreden in het Slottuin-

theater te Zeist. Ook op Hemelvaartsdag en 

Tweede Pinksterdag geeft het een muzikale 

omlijsting bij de jubileumtentoonstelling.  

De geslaagde dag werd besloten door ds. J. 

L. Dielingen, predikant van de Evangelische 

Broedergemeente te Paramaribo. 

 

Het Vrije Volk 05-06-1968 

COMITÉ HULP AAN BIAFRA 

(Van een onzer verslaggevers)  

De woorden van mevrouw C. Middelkoop-

Koningn in Brandpunt over het lot van de 

ingesloten Biafranen heeft geleld tot de 

oprichting van een comité Hulp aan Biafra. 

Het comité werkt samen met de Stichting 

Oecumenische Hulp in Utrecht om het Rode 

Kruis, de Zending en de Missie in staat te 

stellen met chartervliegtuigen voedsel te 

zenden naar de veertien miljoen mensen in 

het gebied rondom Umuahia. Het comité 

heeft zich voorts tegen de Nederlandse 

wapenzendingen aan de Nigeriaanse 

Federale regering gekeerd. 

De Volkskrant 15-06-1968 
KERKEN VRAGEN STEUN 

Biafra wenst alleen rechtstreekse hulp 

(Van onze correspondent)  

DEN HAAG, 15 juni — „Zolang er nog wegen 

zijn om hulpgoederen van het internationale 

Rode Kruis rechtstreeks in Biafra te krijgen, 

waarom zouden we dan de opvang en de 

distributie overlaten aan het federale 

Nigeriaanse Rode Kruis?". Met deze 

tegenvraag ontweek de officiële Biafraanse 

onderhandelaar bij het (mislukte) 

vredesoverleg met de federale regering in 
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Lagos, sir Louis Mbanefo, dringende vragen 

op een persconferentie in Den Haag over de 

vertraging bij het op gang komen van de 

hoogst noodzakelijke massale hulpactie van 

het internationale Rode Kruis voor de 

hongerende bevolking van Biafra 

DEN HAAG: Kwestie leidt tot massale 

zelfmoord 

Er zijn alleen al vier miljoen vluchtelingen die 

nauwelijks meer iets te eten hebben. Als er 

niet zeer snel geholpen wordt. 

Groot deel van de tekst niet met OCR te 

lezen 

… het internationale Rode Kruis comité als 

neutrale en soevereine organisatie, dat het 

geen partij kiest. Een regeling zonder 

politieke ondertonen is voor ons 

aanvaardbaar, maar een regeling-tot-elke 

prijs niet. Het is duidelijk, dat volgens het 

charter van het Rode Kruis geen politieke 

elementen mogen schuilen in de controle op 

de hulpverlening. Het federale Nigeriaanse 

Rode Kruis wil de hulp echter in eigen hand 

houden aan de ene kant van de frontlijn, 

maar daarbij ook de verdeling aan de andere 

kant controleren. Als dat de enige weg was 

dan konden we ons er wel mee verenigen. Zo 

is het niet. De transporten door de lucht 

kunnen rechtstreeks in Biafra  komen.  

Wij hebben onze eigen Rode-

Kruisorganisatie. Nee, schepen kunnen we 

niet meer ontvangen als gevolg van de 

federale blokkade", aldus sir Louis Mbanefo, 

die bang is, dat de hulpvoorraden via Nigeria 

zijn deelstaat niet zouden bereiken. 

BEZOEK „NUTTIG” 

Over zijn besprekingen op het departement 

van Buitenlandse Zaken en met verschillende 

Kamerleden zei de Biafraanse opperrechter, 

dat men de positie van Biafra in het conflict 

nu beter zal begrijpen. „In zoverre is ons 

bezoek aan Nederland nuttig geweest.  

We hebben hier niet om erkenning van Biafra 

gevraagd. We hebben uiteengezet waarom 

wij soevereiniteit wensten. In een federatie 

kon de regering in Lagos de bescherming van 

de levens en eigendommen van de bevolking 

in de Oostprovincie niet garanderen. Daarom 

moesten we voor zelfbestuur kiezen. Nigeria 

heeft Biafra aangevallen, maar dit is geen 

zaak die met kogels geregeld kan worden. 

Daarom zijn we nu in Londen bezig met 

consultaties voor een hervatting van het 

vredesverdrag. Onze soevereiniteit zullen we 

echter nooit prijsgeven. We zijn bereid tot 

vergaande samenwerking met Nigeria op 

allerlei gebied," aldus Mbanefo.  

Op de vraag of zijn bezoek aan Den Haag de 

Nigeriaanse regering niet extra zou prikkelen 

om represaillemaatregelen te nemen tegen 

de Nederlandse belangen in de federatie zei 

de heer Mbanefo: „De Nigeriaanse regering 

kan helemaal niet buiten de Nederlandse 

business in het land. Het is een loze 

bedreiging. Lagos is gewoon gedwongen om 

de Nederlandse belangen te ontzien."  

,Het internationale comité van tiet Rode Kruis 

bekijkt wat de snelste en meest efficiënte 

wijze van hulpverlening aan de hongerende 

bevolking in Biafra is. Als om praktische 

redenen is gebleken dat dit het beste via de 

nationale Rode-Kruis-organisatie van Nigeria 

kan, dan doet dat geen afbreuk aan de strikte 

neutraliteit van de hulpverlening en dus van 

het internationale comité", aldus een 

verklaring van de heer Van Emden, directeur 

van het Nederlandsche Roode Kruis als 

commentaar op de opzienbarende 

mededelingen in Den Haag van de 

Biafraanse vertegenwoordiger sir Louis 

Mbanefo.  

Desgevraagd zei de heer Van Emden: 

„Massale hulp is op dit ogenblik alleen 

mogelijk via Nigeria. Het nationale federale 

Rode Kruis staat daarbij onder voortdurende 

controle van het internationale comité, dat in 
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Biafra zelf nauw samenwerkt met Rode-

Kruis-functionarissen uit dat gebied.  

„Er wordt als gevolg van de vertraging nu 

gezocht naar nog andere wegen", aldus de 

directeur van het Nederlandsche Roode Kruis. 

Autoriteiten in Den Haag voegden daar nog aan 

toe: „Men moet tot de conclusie komen, dat de 

Biafraanse leiders bij het handhaven van het 

politieke prestigestandpunt aansturen op 

massale zelfmoord".   

De Nederlandse regering heeft inmiddels 

vijftienduizend gulden beschikbaar gesteld aan 

het internationale Rode Kruis voor de 

hulpverlening aan de slachtoffers van de 

burgeroorlog in Nigeria. Het Nederlandsche 

Roode Kruis had uit eigen fondsen reeds een 

ton overgemaakt naar het comité in Genève. 

HULP VAN KERKEN 

De stichting Oecumenische Hulp te Utrecht 

doet namens de Wereldraad van Kerken en 

namens Caritas Internationalis 

(vertegenwoordigd door de rooms-katholieke 

stichting Mensen in Nood te Den Bosch) een 

beroep op de Nederlanders om snelle 

hulpmogelijk te maken voor Nigeria en Biafra.  

Bijdragen kunnen worden gestort op giro 

5261 van Oecumenische Hulp te Utrecht. De 

binnenkomende gelden en goederen worden 

in Biafra en Federaal Nigeria verdeeld tussen 

de rooms-katholieke en protestantse 

hulpverleningsorganisaties en het 

Internationale Rode Kruis.  

De Wereldraad van Kerken heeft tot nog toe 

financiële en materiële hulp kunnen bieden 

tot een bedrag van in totaal ruim 750.000 

dollar. Caritas Internationalis voert een 

hulpprogramma uit tot een bedrag van 

300.000 dollar. Er is grote behoefte aan 

eiwitrijk voedsel, medicamenten en kleding. 

 

Nieuwsblad van het Noorden 15-06-

1968 
BOEKEN 

Nieuwe hoop voor Sicilië 

De Waldenzer dominee Tullio Vinay trok in 

1961 met een kleine groep getrouwen naar 

Riesi, één der armste stadjes van Sicilië. 

Daar bond hij \de strijd aan tegen wanhoop 

en armoede, tegen onderontwikkeling en 

analfabetisme. In het boek Nieuwe hoop voor 

Sicilië, dat een keuze bevat van zijn 

dagboeken uit de periode 1961—1966, wordt 

men op indringende wijze geconfronteerd met 

de wanhoop en achterdocht van de bewoners 

van Riesi, die uitgebuit worden door 

landeigenaren en gebukt gaan onder de 

Mafia. Maar daarnaast komen we ook onder 

de indruk van de moed en het geloof van 

deze dominee, die ondanks alle denkbare 

tegenslag voort blijft gaan met zijn moeilijke 

werk, dat toch enige vooruitgang boekt. Het 

boek werd uitgegeven door Lemniscaat te 

Rotterdam in samenwerking met de Stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen en het Sicilië Comité 

Nederland. 

 

De Tijd 15-06-1968 

DUIZENDEN LEVENS IN GEVAAR  

Honger bedreigt leven Biafranen  

Voedsel en medicamenten nodig 

DEN HAAG, 15 juni (ANP, KNP) —  

De afgescheiden provincie - Biafra, waar een 

wrede burgeroorlog woedt, wordt bedreigd 

met hongersnood. Wanneer niet snel voedsel 

en medicamenten worden aangevoerd zulten 

tienduizenden van honger omkomen.  

De vier miljoen vluchtelingen maken het 

voedselprobleem nog nijpender. Dit heeft de 

Biafraanse Opperrechter, Sir Louis Mbanefo, 

in Den Haag verklaard. Mbanefo, die 
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besprekingen voerde met leden van het 

ministerie van buitenlandse zaken heeft de 

Biafraanse delegatie geleid op de afgebroken 

besprekingen met Nigeria.  

Sir Mbanefo vroeg zich echter at waarom 

Biafra voedselzendingen zou moeten 

accepteren via de Nigeriaanse hoofdstad 

Lagos, terwijl rechtstreekse zendingen van 

het Internationale Rode Kruis naar een 

vliegveld in Biafra mogelijk zijn. Ook in Biafra 

is een afdeling van het Rode Kruis. Het Rode 

Kruis in Lagos, zo merkte hij op, wil de 

zendingen naar Biafra controleren.  

Hij zei geen voorstellen van het Internationale 

Rode Kruis inzake hulp te kennen en merkte 

op dat Biafra iedere hulp in de vorm van 

medicamenten en voedsel, zou verwelkomen. 

Hij was verrast over de laatste alinea van het 

communiqué, dat het Nederlandse ministerie 

van buitenlandse zaken heeft verstrekt, nadat 

hij daar besprekingen had gevoerd. De 

betreffende alinea luidde: „In dit verband is er 

tevens op aangedrongen, dat de Biafraanse 

leiders hun medewerking verlenen aan de 

doorvoer van goederen welke het Rode Kruis 

voor de bevolking, in dat gebied beschikbaar 

heeft." 

Sir Louis Mbanefo zei dat Biafra geen 

wapenstilstand wil maar vecht voor 

zelfbeschikking. Hij hoopte dat Nigeria, 

evenals Biafra, inziet, dat dit geen zaak is die 

„met kogels geregeld kan worden". Indien 

Biafra voor zijn eigen veiligheid zou mogen 

zorgen is dit landsdeel bereid op andere 

gebieden tot een zo groot mogelijke 

samenwerking met Nigeria te komen. 

De Stichting Oecumenische Hulp doet 

namens de Wereldraad van Kerken en 

namens Caritas Internationalis, 

vertegenwoordigd door de R.K. Stichting 

„Mensen in Nood" in Den Bosch, een beroep 

op het Nederlandse volk snelle hulp mogelijk 

te maken voor Nigeria en Biafra. Men kan 

bedragen storten op giro 5261 van 

Oecumenische Hulp in Utrecht. De 

binnenkomende gelden en goederen, worden 

in Biafra en Federaal Nigeria gelijkelijk tussen 

de Rooms Katholieke en Protestantse 

hulpverleningsorganisaties verdeeld, waarbij 

ook het Internationale Rode Kruis een 

aandeel ontvangt.  

De burgeroorlog in Nigeria heeft geleid tot 

een ernstige noodsituatie voor miljoenen 

mensen. Als gevolg van de strijd zijn naar 

schatting reeds meer dan honderdduizend 

mannen, vrouwen en kinderen gedood. De 

voedingstoestand van de Biafraanse 

bevolking is zeer alarmerend. Er doen zich 

steeds meer gevallen van hongerdood voor 

vele vluchtelingen moeten volstaan met een 

rantsoen van één maaltijd per week. 

 

Trouw 18-06-1968 

Na 'Kom over de brug':  

Plan tot samensmelting zendingsraad en 

hulpwerk 

Van een medewerker 

DRIEBERGEN — Uit de grote Actie 'Kom 

over de brug' is het initiatief voortgekomen 

om door samensmelting van de Nederlandse 

zendingsraad en de Stichting oecumenische 

hulp te komen tot één orgaan voor assistentie 

aan de overzeese kerken. Ds. P. J. Mackaay. 

voorzitter van het actiecomité van 'Kom over 

de Brug' en secretaris van de hervormde 

zendingsraad, deelde gisteravond in de 

hervormde synode mede, dat verstrekkende 

voorstellen aan de verschillende zendings- en 

wereldhulporganen zijn gedaan. Men wil dat 

de Nederlandse Zendingsraad en het 

Werelddiaconaat in één gebouw worden 

ondergebracht en denkt daarbij aan de 

afgebrande vleugel van het Broederhuis in 

Zeist. Gestreefd moet worden, aldus het 

voorstel, naar én geïntegreerde opleiding 

voor werkers in zending en werelddiaconaat 

van de verschillende kerken: één landelijk 

seminarie dus, waarin de bestaande 



 

SOH in de kranten van 1968, pag. 20 

 

opleidingen opgaan. Verder streeft men naar 

gemeenschappelijke research. Het mag niet 

voorkomen, dat men apart op onderzoek uit 

gaat: en de anderen niet laat meeprofiteren 

De noodzaak wordt bepleit van een 

gemeenschappelijke presentatie van "de 

missionaire en diaconale diensten van de 

Nederlandse kerken. De 

gemeenschappelijkheid van deze presentatie 

dient voor alle vormen van voorlichting te 

gelden: zendingsblad. nieuwsbulletin, 

benadering van de grote massa-

publiciteitsmedia. 

Veel meer samenwerking is nodig in het 

vormingswerk. Er moet ook voor gezorgd 

worden, dat de deskundigheid, die bij de 

verschillende organen en organisaties nu 

reeds aanwezig is, dienstbaar wordt gemaakt 

aan het geheel. Van welke kerk de experts 

zijn, is niet belangrijk, zei ds. Mackaay.' 

Rondom deze experts zal wel een commissie 

moeten staan, waarin de kerken 

vertegenwoordigd zijn. 

Naar verwachting zuilen over enkele jaren 

weer zoveel overzeese aanvragen op 

bureaus van zending en werelddiaconaat 

liggen, dat men niet onder een nieuw 'Kom 

over de Brug' uit kan. Intussen zal er jaarlijks 

een Nederlands projecten-boek kunnen 

worden uitgegeven, zodat men plaatselijk 

concrete doelen kan uitzoeken voor 

gezamenlijke actie. Zo kan men gestalte 

geven, aldus ds. Mackaay, aan iets dat v/ij in 

'Kom over de Brug' hebben ontdekt, namelijk 

dat de gemeenteleden over de scheidingen 

heenstappen. 

De stichting oecumenische hulp heeft het 

plan in eerste instantie gunstig ontvangen. 

Donderdag komt het in de hervormde 

zendingsraad. Als het plan overal welkom is, 

kan in november een samenkomst gehouden 

worden om de eerste stap naar de 

tenuitvoerlegging te zetten. 

 

Leeuwarder Courant 18-06-1968 
Nieuws uit de kerken  

Bundeling van zending en wereldhulp 

Uit „Kom over de brug" is een voorstel 

voortgekomen om de Nederlandse 

Zendingsraad en de Stichting Oecumenische 

Hulp samen te voegen tot één orga.in voor 

hulp aan de overzeese kerken. De 

gescheidenheid van de kerken *n Nederland 

mag de organen van Zending en 

wereldiakonaat niet belemmeren, elkaar te 

beloven, dat zij niet meer afzonderlijk zullen 

doen wat gezamenlijk gedaan kan worden. In 

de Nederlandse Zendingsraad werken 

Nederlandse zendingsinstanties samen, in de 

Stichting de meeste instellingen voor 

internationale kerkelijke hulpverlening. 

De voorstellers — elf mensen die door „Kom 

over de brug" aan het werk zijn gezet — 

komen tot de gedachte, dat dit nieuwe orgaan 

in één gebouw moet zetelen. Gedacht wordt 

aan het vorig jaar uitgebrande Broederhuis in 

Zeist. Ds. P. J. Mackaay, voorzitter van het 

aktie-comité van „Kom over de brug" en 

secretaris van de Hervormde Zendingsraad, 

heeft dit gisteren in de hervormde synode 

meegedeeld.  

Gestreefd moet worden, zo zei hij, naar 

integratie van alle opleidingen voor werkers in 

zending en werelddiakonaat: één landelijk 

seminarie dus, waarin de bestaande 

opleidingen moeten opgaan. Samenwerking 

op het gebied van research, op het gebied 

van hulpprojecten en -methoden, moet 

voorkomen, dat waardevolle informatie 

verloren gaat. In november zal men, als de 

betrokken instanties ermee akkoord gaan, 

aan de voorbereiding van de fusie kunnen 

beginnen. 

In de avondvergadering besloot de synode de 

belijdenis van Barmen van de Duitse 

Belijdende Kerk uit de jaren '30 niet te 

verheffen tot belijdenis van de Nederlandse 

Hervormde Kerk. Wel zal onderzocht worden 
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of de „Barmer-Thesen" in het kerkboek 

opgenomen zullen worden, dan wel in een 

soort belijdenisboek met allerlei geschriften 

van belijdend karakter. 

's Middags gaf prof. dr. A. J. Bronkhorst 

verslag van de tweede zitting van het 

pastoraal concilie van de Nederlandse rk 

kerkprovincie. Hij gaf te kennen, dat hij 

tegenover het Rome van Pius XII zich „als 

een geus" had gedragen. Maar hij zou 

geslapen hebben als hij het nu nog was. Prof. 

Bronkhorst wees op de adembenemende 

ontwikkeling onder Johannes XXIII en in 

Nederland na het Vaticaans concilie. Hij tilde 

niet zo zwaar aan de vrijzinnigheid, die men 

hier en daar in de RK Kerk op zou merken. 

Die groep is, zo dacht hij, al bezig zichzelf 

buiten spel te zetten. Zij doet mij denken aan 

de 19-de eeuwse protestantse „modernen", 

die na aanvankelijk elan ambt en kerk 

verlieten. Het pastoraal concilie zal, naar prof. 

Bronkhorst's verwachting, de Nederlandse 

RK Kerk een stuk oecumenischer maken, 

beter samenspel tussen hiërarchie en 

gelovigen veroorzaken en veel sterker 

drukken op de taak van de christen in d* 

huidige wereld.  

Een nota, waarin de vernietiging van de 

natuur door toedoen van de mens aan de 

kaak gesteld wordt, bracht gisteravond een 

brede discussie op gang. De bedoeling van 

de nota was, dat de kerken gezamenlijk bij de 

Uno zouden wijzen op de onhoudbare 

toestand. Maar de vraag werd gesteld, wat de 

kerk nog te zeggen heeft, dat anderen niet 

gezegd hebben. Enkele notities uit de 

discussie: 

„Zoals in Amerika iedereen zich een geweer 

kan aanschaffen, kan in Nederland iedereen 

een flesje paratheon kopen" (ouderling J. H. 

ter Heege uit Assen). 

„We zijn gedoemd, te leven met verdronken 

kalveren en ong4ïdempte putten" (ds. H. van 

Arkel, Oldemarkt'. „Het Wereld 

Wildedierenfonds spreekt wel aan, maar mij 

spreekt meer aan dat een koekoek verdwijnt." 

(ds. M. C. Don, Rotterdam-Zuid). Het stuk 

wordt, nadat de opmerkingen zijn verwerkt 

gepubliceerd, eventueel ook als onderdeel 

van bredere publikaties; bijvoorbeeld ter 

gelegenheid van het nationale 

Natuurbeschermingsjaar 1970. 

 

Nieuwsblad van het Noorden 19-06-

1968 

Samenwerking tussen zending en 

werelddiaconaat 

„De succesvolle actie „Kom over de brug", 

waarin de zendingen en werelddiaconaat van 

de deelnemende protestantse kerken hand in 

hand gingen, heeft duidelijk gemaakt dat de 

kerken voor hun buitenlandse werk niet meer 

dat afzonderlijk kunnen doen wat gezamenlijk 

gedaan kan worden", zo verklaarde de 

hervormde zendingsman ds. P.J. Mackaay 

gisteren in de vergadering van de Hervormde 

Synode. 

Het is de bedoeling dat de Nederlandse 

Zendingsraad, waarin de zendingen van 

nagenoeg alle protestantse kerken 

deelnemen, zal fusioneren met de stichting 

Oecumenische Hulp. Het uit de fusie 

ontstane orgaan, dat zich waarschijnlijk in 

Zeist op het terrein van de evangelische 

broedergemeente zal vestigen, zal een 

interkerkelijk service-Instituut worden ten 

behoeve van alle organen, werkzaam op de 

terreinen van zending en werelddiaconaat. - ' 

Gestreefd wordt naar een gezamenlijke 

opleiding voor degenen die. door zending en 

werelddiaconaat naar overzee worden 

gezonden. Onderzoek en studie zal ook 

gezamenlijk gebeuren, evenals de 

voorlichting en de public relations. 

De Hervormde Synode heeft tot rector van de 

zendingshogeschool van de hervormde 

zending te Oeffstgeest; benoemd dr. R. 
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Bijlsma, predikant te De Bilt. Per 1 mei 1969 

treedt de huidige rector, prof. dr. E. Jansen 

Schoonhoven, af wegens het bereiken van de 

65-jarige leeftijd. 

Nederlands Dagblad 19-06-1968 

Zending gaat samenwerken met 

werelddiakonaat 

DRIEBERGEN — De succesvolle actie „Kom 

over de brug", waarin de zendingen en 

werelddiaecnaat van de deelnemende 

protestantse kerken hand in hand gingen, 

heeft duidelijk gemaakt, dat de kerken voor 

hun buitenlandse werk niet meer dat 

afzonderlijk kunnen doen, wat gezamenlijk 

gedaan kan worden, zo verklaarde de 

Hervormde zendingsman ds. P. J. Mackaay 

in de Hervormde synode. 

Hij vertelde, dat vergaande plannen voor 

samenwerking zijn ontworpen, die thans aan 

de betrokken beleidsorganen van de 

verschillende kerken worden voorgelegd. Het 

is de bedoeling dat de Nederlandse 

Zendingsraad, waarin de zendingen van 

nagenoeg alle protestantse kerken 

deelnemen, zal fusioneren met de Stichting 

Oecumenische Hulp. Het gefuseerde orgaan, 

dat zich waarschijnlijk in Zeist op het terrein 

van de Evangelische Broedergemeente zal 

vestigen, zal een Interkerkelijk service - 

instituut worden ten behoeve van alle 

organen, werkzaam op de terreinen van 

zending en wereld - diaconaat. 

Gestreefd wordt naar een gezamenlijke 

opleiding voor degenen die door zending en 

werelddiaconaat naar overzee worden 

gezonden. 

Onderzoek en studie zal ook gezamenlijk 

gebeuren. evenals de voorlichting en de 

public relations. Nagegaan zal worden, of de 

normale collecten voor zending en 

werelddiaconaat van de protestantse kerken 

kunnen gaan samenvallen. 

Men wil in de/e gebundelde samenwerking de 

deur openhouden voor eventuele deelneming 

van de mis:-ie en de Rooms - katholieke 

kerkelijke hulporganen. 

 

Het Vrije Volk 19-06-1968 

Protestanten bundelen werk overzee 

(Van een onzer verslaggevers) De actie 'Kom 

over de brug', die zoveel succes had, maakte 

duidelijk dat de protestantse kerken niet 

afzonderlijk moeten blijven doen wat zij 

gezamenlijk kunnen, zo heeft de hervormde 

zendingsman ds. P. J. Mackaay verklaard in 

de hervormde synode die op 't ogenblik in 

Driebergen vergadert.  

Er zijn vérgaande plannen voor 

samenwerking in de maak. De bedoeling is, 

de Nederlandse Zendingsraad te laten 

samensmelten met de Stichting 

Oecumenische Hulp. Het nieuwe instituut, 

waarin alle zendings- en werelddiaconaat-

instellingen zouden samengaan, zal 

waarschijnlijk gevestigd worden in Zeist, op 

het terrein van de Evangelische 

Broedergemeente.  

De kerken zouden hun projecten gezamenlijk 

gaan presenteren in het land, en alle 

onderzoek, voorlichting en opleiding 

coördineren.  

Er moet niet elk jaar een Kom over de brug-

actie worden gevoerd, men denkt wel aan 

een bundeling van de normale collecten voor 

het werk-overzee. In die plannen die aan het 

eind van het jaar hun beslag kunnen krijgen, 

is de deur open gehouden voor het meedoen 

van de missie en andere katholieke organen. 
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Trouw 27-06-1968 

Kerken: ruim half miljoen voor Nigeria - 

Biafra 

Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM 

— Het hervormde werelddiakonaat, het 

gereformeerde deputaatschap voor algemene 

diaconale arbeid en de stichting 

oecumenische hulp hebben elk 100.000 

gulden gegeven voor hulpverlening in 

Nigeria* Biafra. Deze drie ton komt bij de 

200.000 gulden van 'Kom over de brug’ en de 

25.000 gulden van het gereformeerde 

diakonaat, welke al voor dit doel beschikbaar 

waren gesteld. In totaal geven de kerken dus 

525.00 gulden voor leniging van de nood in 

Nigeria-Biafra.  

Aanstaande zondag is er in de bij de raad 

van kerken aangesloten kerken (de meeste 

protestantse kerken en de rooms-katholieke 

kerk in ons land) een bidstond voor Nigeria-

Biafra. 

 

Trouw 27-06-1968 

Ingezonden brief: Nigeria-Biafra 

Gisteren ontving ik van bevriende zijde uit 

Biafra een schrijven, met het verzoek aan de 

inhoud ervan zo groot mogelijke bekendheid 

te geven. Ik citeer: 'Wat is nu in juni 1968 het 

grootste probleem in Biafra? Dat is het grote 

aantal vluchtelingen, 4 miljoen op een 

bevolking van 11 miljoen en het aantal stijgt 

dagelijks. In de kampen heerst honger en 

ziekte. We zijn geweldig geholpen met de. 

melken eipoeder via de Wereldraad van 

Kerken. Deze hulpkwam vnl. uit Duitsland, 

Noorwegen (stokvis), Frankrijk, Canada en 

Amerika. Uit Nederland kwam niets. Dit is 

echter een druppel op een gloeiende plaat als 

het basisvoedsel ontbreekt. Het is nu het 

begin van de regentijd en de nieuwe yam 

oogst komt pas in juli. Sommige kampen 

hebben sinds 6 weken geen voedsel meer 

gehad van het voedselcomité. Met 

melkpoeder moet met vakkennis worden 

omgegaan. Teveel veroorzaakt n.l. vreselijke 

diarreeën in ondervoede mensen. En dat is 

dan ook het einde. Dagelijks sterven 

honderden mannen, vrouwen en vooral 

kinderen van de honger. Onze kliniek werd 

afgelopen woensdag bezocht door 1400 

mensen, normaal is dit 600 k 700. De 

militairen zijn hier dan nog niet bij 

inbegrepen. Het is overbodig te zeggen dat 1 

vliegtuiglading melkpoeder, dit is 400 zakken, 

dan gauw op is. We zien reikhalzend uit naar 

een volgende zending. Komt deze niet binnen 

2 weken dan moet met het werk in de 

kampen worden opgehouden. Een andere 

grote moeilijkheid is het tekort aan benzine 

sinds Port Harcourt oorlogsterrein is. Ook dit 

kan spoedig de oorzaak worden van het 

stopzetten van het werk. Zuster Folkerts en 

dr. Middelkoop werken na het bombardement 

van hun ziekenhuis in Intigidi beiden voor de 

vluchtelingen. Hoe lang zal dit nog kunnen? 

Deze vraag vervult ons met angst. Niets is zo 

erg als het machteloos aanzien van dit lijden. 

Zolang je kunt werken ben je dankbaar voor 

iedere dag die je hier nog krijgt.' De brief van 

zuster Van Dam spreekt duidelijke taal. Wat 

kunnen wij doen? Ten eerste, een 

verantwoorde bijdrage storten op giro 5261 

van Oecumenische Hulp te Utrecht voor de 

hongerigen in Biafra. Ten tweede, de 

kamerleden die wij gekozen hebben, vragen 

wat deze denken te doen aan deze 

noodsituatie. Alleen maar de eigen 

wapenleveranties stopzetten is wel erg 

magertjes! Ten derde, bij onze predikant 

informeren hoe zwaar onze Kerk aan de 

gruwelijke strijd in Nigeria tilt. Als ik goed heb 

waargenomen, probeert men zowel in de 

kerken als in de politieke partij en strikte 

neutraliteit in acht te nemen. Kan dit echter 

wel, nu de Haussa's in Nigeria bezig zijn de 

Ibo's in Biafra uit te roeien? Het christelijke 

geloof kiest altijd partij voor de zwakkere, óf 

het is niet christelijk. Indien de Haussa's door 

de Ibo's werden uitgeroeid, zouden wij voor 



 

SOH in de kranten van 1968, pag. 24 

 

de Haussa's moeten opkomen. Nu zijn 

evenwel de Ibo's het kind van de rekening. 

Regering en parlement, kerk en zending 

dienen, zolang Biafra duidelijk onderligt, partij 

te kiezen voor Biafra.  

Den Haag drs. J. A. B. Jongeneel 

 

Algemeen Handelsblad 28-06-1968 

Kerken helpen Nigeria/Biafra 

In alle kerken van Nederland zal zondag a.s. 

worden opgeroepen tot gebed om vrede en 

gerechtigheid voor de volkeren van Biafra en 

Nigeria. De kerken van Nederland stelden 

ook ƒ 525.000,- ter beschikking van de 

hulpverlening, hiervan komt ƒ 200.000,uit de 

actie Kom over de brug en ƒ 325.000,- uit de 

fondsen van het werelddiakonaat, het 

gereformeerde werelddiakonaat en de 

stichting oecumenische hulp. Ondanks de 

blokkade zijn zowel het Rode Kruis als de 

kerken in Biafra en Nigeria bezig om de nood 

aan beide zijden van het front zoveel mogelijk 

te lenigen. De Wereldraad van Kerken stelde 

hiervoor reeds 750.000 dollar beschikbaar en 

de r.-k. Caritas internationalis 300.000 dollar. 

(ANP)  

 

Het Parool 28-06-1968 

Actie van kerken voor Biafra en Nigeria 

UTRECHT, donderdag (ANP) — Vrijwel alle -

kerken van Nederland zijn voor a.s. zondag 

opgeroepen tot gebed om vrede en 

gerechtigheid voor de volkeren van Biafra en 

Nigeria. Ook hebben de kerken van 

Nederland ƒ525.000,- ter beschikking gesteld 

voor de hulpverlening. Hiervan komt 

ƒ200.000,— uit de actie „Kom over de brug" 

en ƒ325.000,- uit de fondsen van het 

werelddiaconaat, het gereformeerde 

werelddiaconaat en de stichting 

oecumenische hulp. 

 

Leeuwarder Courant 29-06-1968 

Predikanten: voor Nigeria meer actie van 

Wereldraad 

Acht predikanten hebben aan het 

moderamen van de hervormde synode een 

brief gestuurd, waarin zij vragen in de 

algemene vergadering van de Wereldraad 

van Kerken de oorlog in Nigeria krachtig aan 

de orde te stellen. De Wereldraad zou, 

eventueel samen met de RK Kerk, een 

beroep moeten doen op de beide strijdende 

partijen om geen bloed meer te vergieten en 

aan de onderhandelingstafel te gaan zitten 

om tot verzoening te komen. Ook zou de 

Wereldraad zijn invloed moeten aanwenden 

om de blokkade van Biafra te verzachten of 

op te heffen, de hulp van de vluchtelingen 

grootscheeps moeten aanpakken en al het 

overige moeten doen dat zou kunnen leiden 

tot het verwezenlijken van vrede, 

gerechtigheid en barmhartigheid. De brief is 

ondertekend door dr. J. J. Buskes, ds. A. A. 

Spijkerboer, drs. J. Bouma, drs. J. A. B. 

Jongeneel, ds. A. W. Lazonder, drs. C. van 

der Merwe, drs. W. Spiegelberg en dr. P. 

Middelkoop. 

Het hervormde werelddiakonaat, het 

gereformeerde deputaatschap voor algemene 

diakonale arbeid en de stichting 

oecumenische hulp hebben elk 100.000 

gulden beschikbaar gesteld voor 

hulpverlening in Nigeria en Biafra. Deze drie 

ton komt bij de twee ton van de actie „Kom 

over de brug" en de 25.000 gulden van het 

gereformeerde diakonaat. De wereldraad van 

Kerken schonk reeds 750.000 dollar en de rk 

„Caritas Internationalis" 300.000 dollar. Naar 

bekend, wordt morgen in de meeste 

protestantse kerken en de Rooms-Katholieke 

Kerk in Nederland een bidstond gehouden, 

evenals een collecte voor de nood in Nigeria-

Biafra. 
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Nederlands Dagblad 02-07-1968 
Berichten van hier en daar  

Kerken baden voor Biafra en Nigeria 

UTRECHT — In verschillende kerken van 

Nederland is j.l. zondag gebeden om vrede 

en gerechtigheid voor de volkeren van Biafra 

en Nigeria, en een extra collecte gehouden 

voor leniging van de nood aldaar. Zowel het 

r.k.-episcopaat als de moderamina van de 

generale synodes van de Hervormde kerk en 

de synodaal-gereformeerde kerken hadden, 

evenals verschillende andere kerken, deze 

oproep laten uitgaan op verzoek van de 

kerken In Nigeria ne Biafra. 

Ook stelden deze kerken ƒ 525.000,- ter 

beschikking van de hulpverlening. Hiervan 

komt ƒ200.000,- uit de actie „Kom over de 

brug" en ƒ 325.000,. uit de fondsen van het 

werelddiakonaat en de Stichting 

Oecumenische hulp. De Ned. hervormde kerk 

heeft in Biafra zendingsarbeiders werkzaam. 

Ondanks de blokkade, die hulpverlening 

bijzonder moeilijk maakt, zijn zowel het Rode 

Kruis als de kerken in Biafra en Nigeria bezig 

om de nood aan beide zijden van het front 

zoveel mogelijk te lenigen. 

Volgens recente telegrammen van de kerken 

in Biafra wordt de nood met de dag groter. Er 

doen zich steeds meer gevallen van 

hongerdood voor. Veel vluchtelingen krijgen 

niet meer dan een maaltijd per week. Ook 

hebben de kerken van Nigeria en Biafra 

gevraagd druk uit te oefenen op de 

regeringen om de blokkade op te heffen. 

 

Trouw 06-07-1968 

Rode Kruis maakt melding van gruweldaden 

Ook België stuurt Nigeria geen oorlogstuig 

meer 

Eerste deel van het artikel niet met OCR te 

lezen 

Het Westduitse weekblad Der Spiegel heeft 

deze week geschreven dat Biafranen 

'infiltranten uit Nigeria' levend hebben 

begraven. 

Ikotekpene is een Biafraans dorp dat in 

federale handen kwam, werd heroverd door 

de troepen van Biafra, maar nu opnieuw door 

de Nigeriaanse federale troepen is bezet. 

Functionarissen van het internationale Roode 

Kruis, die er een onderzoek hebben 

ingesteld, deelden mee dat op de 

binnenplaats van een kleine gevangenis 1500 

uitgehongerde burgers zaten samengepakt 

en dat in een vertrek talrijke kleine kinderen 

waren aangetroffen, die huilden van de 

honger. 

NEDERLANDSE HULP 

Dezer dagen wordt in ons land de stichting 

Vluchtelingenhulp Biafraconflict opgericht. De 

stichting wil gelden bijeenbrengen om hulp te 

verlenen aan de slachtoffers van de oorlog in 

Biafra. Dit geld zal door tussenkomst van de 

organisaties die zich al met de hulpverlening 

aan Biafra bezighouden, zijn bestemming 

krijgen. Bijdragen kunnen worden gestort op 

postgiro 400 ten name van de stichting 

Vluchtelingenhulp Biafra-conflict te Utrecht. 

In het bestuur van de nieuwe stichting zitten 

ondermeer: mr. G. E. van Walsurn, oud-

burgemeester van Rotterdam (voorzitter), 

mevr. M. J. A. van Nispen tot Sevenaer-Ruys 

de Beerenbrouck (vice-voorzitster), P. Ficq, 

adjunct-directeur van de stichting Mensen in 

Nood' (secretaris), mr. P. den Tex, directie-

secretaris van de Crediet en Effectenbank 

N.V. (penningmeester) en mevrouw A. M. de 
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Ranitz-de Brauw, die tezamen het dagelijks 

bestuur vormen. 

Verder de heren J. A. G. Alders, 

vicevoorzitter van het N.K.V., mr. A. L. de 

Block, lid van de Raad van State, Th. 

Harteveld, wethouder van Utrecht, mr. H. 

Hoogenhuis, voorzitter van de centrale raad 

van beroep, mevr. C. C. H. P. van lersel-de 

Vink, vicevoorzitter van de stichting 'Mensen 

in nood', de heren A. H. Kloos, voorzitter van 

het N.V.V., J. van Eijbergen, voorzitter 

C.N.V., en ir. Voet voor de stichting 

Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen. 

 

 

Algemeen Handelsblad 12-07-1968 

Hulp aan Biafra 

Hulp aan de bevolking, die tengevolge van 

strijd tussen Nigeria en Biafra met de 

hongerdood bedreigd wordt, kan worden 

gegeven door bijdragen te storten op hef 

nummer van het Nationale Roode Kruis in 

Den Haag, postgiro 222 000 en op 

postgironummer 400, ten name van Stichting 

Vluchtelingenhulp Biafra-conflict, Utrecht. 

Schip met kleding en voedsel naar Biafra 

Zaterdag vertrekt uit Rotterdam het Noorse 

motorschip Felto met aan boord duizend ton 

stokvis, 300 ton melkpoeder en 25.000 

kilogram kleding, bestemd voor het (n nood 

verkerende Biafra. Het Initiatief van deze 

hulpactie is afkomstig uit Noorwegen.  

Doel van de zending is met dit schip te 

proberen voedsel en kleding dit land binnen 

te krijgen. Pogingen om met vliegtuigen 

voedsel in Biafra te droppen, mislukten tot nu 

toe.  

Aangezien de Felto met zijn lading van 1.000 

ton Noorse stokvis nog niet vol was, kon de 

Nederlandse stichting Oecumenische Hulp 

eveneens een bijdrage leveren in de vorm 

van 200 ton melkpoeder, terwijl de rooms-

katholieke stichting Mens in Nood uit Den 

Bosch 25.000 kilogram kleding aanbood. Het 

Noorse motorschip hoopt over circa tien 

dagen in Biafra aan te komen. (ANP) Huis ten 

Bosch opent (Van een onzer verslaggevers) 

Het koninklijk paleis Huis ten Bosch in Den 

Haag zal — evenals het vorig jaar — van 29 

juli tot en met 30 augustus elke werkdag van 

tien tot vier uur voor het publiek worden 

opengesteld. Te bezichtigen zullen zijn de 

Chinese kamer, de witte eetzaal, de Japanse 

kamer, de Oranjezaal en de vestibule evenals 

enig zilverwerk uit het privébezit van H.M. de 

Koningin. 

 

Het Parool 12-07-1968 

VOEDSEL WERELDRAAD KERKEN PER SCHIP 

VANUIT ROTTERDAM  

Hulpacties voor Biafra beginnen op gang te 

komen 

GENEVE/LONDEN, vrijdag (AP, Reuter, 

ANP). — Van verschillende kanten beginnen 

hulpacties op gang te komen voor de 

bevolking in Biafra, waar ernstige 

hongersnood heerst. Morgen vertrekt uit 

Rotterdam het Noorse motorschip Felto met 

aan boord duizend ton gedroogde vis, 

tweehonderd ton melkpoeder en 25.000 ton 

kleding, bestemd voor Biafra. 

Deze zending is afkomstig van de afdeling 

interkerkelijke hulpverlening van de 

Wereldraad van Kerken, die op het ogenblik 

in het Zweedse Uppsala vergadert. 

De secretaris-generaal, dr. E. C. Blake, heeft 

gisteren meegedeeld, dat de wereldraad een 

hulpprogramma voor Biafra heeft opgesteld, 

dat drie miljoen Amerikaanse dollars (ruim ƒ 

10 miljoen) bedraagt. 

Een eerste zending van de wereldraad is al 

aangekomen op het Spaanse eiland 
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Fernando Poo voor de kust van Biafra, 

vanwaar de goederen per vliegtuig naar 

Biafra moeten worden vervoerd. Zoals 

bekend levert dit transport moeilijkheden op, 

omdat de Nigeriaanse regering geen garantie 

aan het Rode Kruis heeft gegeven, dat de 

vliegtuigen niet zullen worden beschoten. 

Nederlands 

Omdat de Felto, die de tweede zending van 

de wereldraad naar Fernando Poo brengt, 

nog niet vol was, kon de Nederlandse 

Stichting Oecumenische Hulp nog een 

bijdrage leveren in de vorm van tweehonderd 

ton melkpoeder, terwijl de RK Stichting Mens 

in Nood uit Den Bosch een lading kleding 

aanbood. De Felto zal over tien dagen op 

Fernando Poo aankomen. 

Het Internationale Rode Kruis heeft op dit 

eiland achthonderd ton voedsel en 

medicamenten klaarliggen. Met een 

charterbedrijf van de Amerikaans- Duitse 

piloot Ken Wharton heeft het Rode Kruis een 

contract gesloten voor vijf vluchten per dag 

naar Biafra, die 's nachts moeten worden 

uitgevoerd. Een woordvoerder van het 

Internationale Rode Kruis in Genève heeft 

meegedeeld, dat Biafra op zijn minst 

tweehónderd ton extra voedsel per dag nodig 

heeft. 

Brits 

Een Hercules transporttoestel van de Britse 

luchtmacht is vandaag uit Engeland 

vertrokken met achttien ton geconcentreerd 

voedsel en medische voorraden voor de 

bevolking van Biafra. De Britse minister van 

defensie heeft meegedeeld, dat de 

Nigeriaanse regering er in heeft toegestemd, 

dat Britse toestellen met hulp voor Biafra op 

Nigeria kunnen vliegen. De hulpgoederen 

moeten daar worden overgegeven aan het 

Rode Kruis. 

Biafra weigert hulp van Engeland aan te 

nemen zolang dit land wapens aan Nigerië 

blijft leveren. De komende dagen zullen nog 

meer toestellen van de Britse luchtmacht 

goederen voor Biafra naar Lagos vliegen. 

Van de vandaag vertrokken zending is de 

helft betaald door de Britse regering, de rest 

door verschillende Britse charitatieve 

instellingen. Een aantal Engelse echtparen 

heeft zich bereid verklaard in totaal honderd 

Biafraanse kinderen, die ernstig door de 

oorlog hebben geleden, bij zich op te nemen 

tot ze weer gezond zijn. Het kinderfonds van 

de Verenigde Naties, Unicef, heeft gisteren in 

Genève opgeroepen tot financiële bijdragen 

voor „de kinderen en hun moeders aan beide 

zijden van de oorlog". De Unicef 

onderhandelt op het moment met het Rode 

Kruis over de beste manier om hulp te 

bieden. 

 

Het Vrije Volk 12-07-1968 

Stokvis voor Biafra 

UTRECHT (ANP) — Zaterdag vertrekt uit 

Rotterdam het Noorse motorschip Felto met 

goederen voor het in nood verkerende Biafra. 

Met aan boord 1000 ton stokvis, 200 ton 

melkpoeder en 25.000 kilogram kleding was 

het schip nog niet vol; daarom heeft de 

Nederlandse Stichting Oecumenische Hulp er 

200 ton melkpoeder bij gedaan en de r.-k. 

stichting Mens in Nood uit Den Bosch nog 

eens 25.000 kilogram kleding. 

Meer dan 200.000 vluchtelingen verkeren in 

levensnood in Zuidoost- Nigeria, heeft Lord 

Hunt, de leider van de Britse hulpactie voor 

Nigeria na een tiendaags bezoek aan de 

noodgebieden meegedeeld. Hij wil alles in 

het werk stellen om nog dit weekeind voor 

twee miljoen aan voedsel en medicamenten 

per vliegtuig te laten overbrengen. 

De kleine ziekenhuizen in het gebied ten 

Zuidwesten van Uyo zijn overvol. Het zijn 

meestal kleine kinderen, die door 

ondervoeding het eerst sterven. Zij worden in 

groepjes van tien of meer binnengebracht, 
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nadat zij weken hebben rondgezworven, door 

de oorlog van hun ouders gescheiden. 

De Nigeriaanse regering heeft ermee' 

ingestemd, dat vliegtuigen van de Britse 

luchtmacht de hulpgoederen zullen 

aanvoeren. Verwacht wordt, dat het eerste 

transport zaterdag met 18 ton voedsel uit 

Engeland zal vertrekken. 

De Wereldraad van Kerken heeft donderdag 

besloten nog drie miljoen dollar beschikbaar 

te stellen voor de hulp aan vluchtelingen in 

Nigeria en Biafra. 

 

 

Trouw 13-07-1968 

Nigeria: extra zorg in Uppsala  

door HENK BIERSTEKER 

UPPSALA — Er vindt een zeer gretige 

uitwisseling van gedachten Plaats in de 

vierde assemblee, die zich inmiddels voor 

haar werk heeft gesplitst in de zes secties, 

welke op hun beurt in dertig a veertig 

subcommissies uiteen zijn gegaan. En dan 

laat ik nog de talrijke vergaderingen rondom 

de verschillende beleidsorganen van de 

wereldraad buiten beschouwing, zoals 

interkerkelijke hulp, de commissie van 

internationale zaken, oecumenische actie, 

geloof en kerkorde enzovoort. 

Maar iedere grote wereldraad-vergadering 

krijgt uit de actualiteit altijd wel een bepaalde 

kopzorg extra geleverd, die bijzondere 

aandacht vraagt. Bij de zitting van het 

centrale comité op Kreta was dat de 

verhouding tussen Israël en de Arabische 

landen en thans is het de Nigeriaanse 

burgeroorlog. De wereldraad heeft het bij dit 

conflict niet bij verklaringen gelaten, evenmin 

als bij het conflict in het Nabije Oosten.  

Bij interkerkelijke hulp is er tot nu toe voor 

800.000 dollar aan medische en voedselhulp 

ontvangen en toegezegd. De waarde van de 

materiële hulp, die door andere kerkelijke 

organen is verstrekt, beloopt reeds drie 

miljoen dollar. Interkerkelijke hulp heeft 

inmiddels een beroep op de ingesloten 

kerken gedaan om nog eens voor drie miljoen 

aan hulp voor het geteisterde gebied ter 

beschikking te stellen. 

Het grootste probleem is echter de 

bereikbaarheid van de slachtoffers omdat 

beide partijen de hulp aan de tegenstander 

trachten te verhinderen. Dr. Akanu Ibiam, die 

uit protest tegen de Britse regeringspolitiek 

inzake het conflict zijn titel en naam ‘Sir 

Francis' niet langer Wil voeren, bedankte de 

assemblee voor de hulp van de kerken, 

'maar,' zei hij, 'de mensen, die u voedt, 

worden morgen gedood’. Hij kreeg maar een 

matig in applaus toen hij de federale regering 

in Nigeria tot agressor verklaarde. Inmiddels 

heeft deze arts, die tevens adviseur is van de 

Biafraanse leiders zich wel laten bewegen tot 

een gesprek met Nigerianen, die aan de 

andere kant van het conflict staan, en onder 

wie er een paar zijn, die een openbare functie 

bekleden. Dat werd op zichzelf als een 

succes beschouwd. Het zoeken is vooral 

naar betere toegangswegen voor de hulp en 

naar uitgangswegen voor het conflict. Gezien 

de invloed van de kerken aan beide kanten 

— omdat de zending zoveel leiders heeft 

opgeleverd — zal men zonder twijfel koppig 

blijven volharden om de partijen met elkaar te 

blijven confronteren. 

Inmiddels is van de kant van de commissie 

voor internationale zaken ontkend, dat er 

sprake zou zijn van een gesprek tussen de 

beide kanten over het conflict zelf, dat het 

hier alleen een 'bijpraten van vrienden' 

betreft, die lang gescheiden zijn geweest en 

dat zij vooral 'nieuws uitwisselen over hun 

familie en het kerkelijk leven. Gezien de 

geheimzinnigheid waarmee het gesprek 

wordt omringd en.de deelname van een der 

belangrijkste Biafraanse adviseurs moet er 

echter wel meer aan de hand zijn. 
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Een Biafraan, die zondag van het strijdtoneel 

in Uppsala is aangekomen, verklaarde dat 

Biafra uit principe geen voedsel, dat via 

Nigeriaans gebied over land komt, wil 

accepteren. Toen hem daarop gevraagd werd 

of hij dit principe belangrijker vond dan de 

hongerdood waarmee vele duizenden van 

zijn landgenoten bedreigd worden, zei hij dat 

dit voedsel alle kans liep tevoren door de 

Nigerianen vergiftigd te worden. En toen hem 

gevraagd werd op welke schaal dit dan 

gebeurde, wilde hij niet anders zeggen dan 

dat het gebeurd was. Bovendien, zei hij, zijn 

alle bruggen in de beoogde landroute kapot 

— die zou men dan eerst moeten maken. 

 
Dr. Akanu Ibiam 

Een woordvoerder van de commissie van 

internationale zaken had voor hem gezegd, 

dat het voornaamste struikelblok voor een 

hulproute over land van politieke aard is en 

dat het een praktische oplossing zou zijn om 

een vertegenwoordiger van een 

internationaal orgaan ter .plaatse te hebben 

om vervoer, aankomst en distributie van de 

hulpgoederen in de gaten te houden. Er komt 

volgens de laatste berichten nog steeds 

voedsel binnen. Ook in Biafra en het wordt 

onmiddellijk geconsumeerd. De omvang van 

het probleem overschrijdt echter verre de 

mogelijkheden, zo is van de zijde van het 

Internationale Rode Kruis gemeld. 

Vervolg artikel over Israël en Vietnam. 

 

De Volkskrant 13-07-1968 

Nederlandse goederen voor Biafra 

(Van onze correspondent)  

ROTTERDAM, 13 juli — De stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen (Utrecht) en de katholieke 

stichting Mensen in Nood (Den Bosch) 

verschepen vandaag vanuit Rotterdam 20 ton 

melkpoeder en 25 ton eveneens dringend 

benodigde kleding voor de Biafraanse 

vluchtelingen. De zending zal worden gelost 

op Santa Isabel, een Portugees eilandje voor 

de Nigeriaanse kust, waar een groot depot 

relief-goederen wordt gevormd, zodat 

terstond — wanneer de onderhandelingen 

over doorvoer beëindigd zijn — op grote 

schaal hulp kan worden geboden. 

 

Friese Koerier 17-07-1968 

Wereldraad wil jongeren meer rechten 

geven 

UPPSALA (ANP) — In een dinsdag door de 

Assemblee van de Wereldraad van Kerken 

aangenomen rapport „Naar nieuwe 

levensstijlen" wordt een dringend beroep 

gedaan om de jeugd zoveel mogelijk bij 

beslissingen actief in te schakelen. In het 
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rapport wordt onder meer gezegd, dat 

jongeren het recht moet worden toegekend 

om deel te nemen aan beslissingen over 

school en universiteit, politiek, de 

maatschappij en het gezinsleven. 

Vooral ook in zaken die de jongeren 

rechtstreeks aangaan, moeten zij 

medezeggenschap hebben. De kerken 

dienen het voorbeeld te geven in het verlenen 

van deze rechten aan de jongeren. De kerken 

in het algemeen, en vooral ook 

oecumenische raden van kerken en 

assemblees, dienen stemrecht te geven aan 

jeugdafgevaardigden, aldus stelt het rapport 

voor. 

De Assemblee heeft ook een rapport 

goedgekeurd, getiteld „Naar recht en vrede in 

internationale verhoudingen." Aan het begin 

ervan wordt gezegd dat het vermijden van 

oorlogen met atoomwapens, biologische of 

chemische middelen een voorwaarde is voor 

het menselijk voortbestaan. 

In het rapport wordt krachtig stelling genomen 

tegen rassendiscriminatie in de wereld. Over 

het vluchtelingenprobleem wordt gezegd dat 

naast financiële hulp aan vluchtelingen voor 

hen als een van hun basisrechten de 

terugkeer naar hun vroegere gebied moet 

gelden. Speciale aanbevelingen worden 

gedaan om het werk van de Verenigde Naties 

te ondersteunen en op allerlei gebied, 

internationaal, landelijk en regionaal 

campagnes voor ontwikkelingshulp in de 

meest brede zin te steunen. 

 

Het Parool 19-07-1968 

VAN 5-9 AUGUSTUS NATINALE ACTIE VOOR 

HULP BIAFRA 

HILVERSUM, vrijdag (ANP)  

De onlangs opgerichte stiching 

„vluchtelingenhulp Biafra conflict" heeft 

besloten om in de week van 5 tot en met 9 

augustus een grote nationale actie te houden 

ten behoeve van de slachtoffers van deze 

strijd. 

Deel niet te lezen met OCR 

 

Besteding ervan gaat via de reeds bestaande 

kanalen van de Wereldraad van Kerken in 

Genève, in Nederland vertegenwoordigd door 

de Stichting Oecumenische Hulp aan kerken 

en Vluchtelingen, de stichting “Caritas 

lnternationalis" te Rome, in Nederland de 

stichting Mensen in Nood en het 

Internationale Rode (via het Nederlandsche 

Roode Kruis). 

Televisie 

De Stichting Vluchtelingenhulp Biafraconflict 

heeft voor haar actie de medewerking van de 

televisie. 

Rest slecht te lezen met OCR. (zie volgend 

artikel). 

 

Nieuwsblad van het Noorden 19-07-

1968 

Nationale actie voor Biafra-slachtoffers van 

5 t/m 9 augustus 

De onlangs opgerichte stichting 

„.Vluchtelingenhulp Biafraconflict" heeft 

besloten om in de week van 5 tot en met 9 

augustus a.s. een grote nationale actie te 

houden ten behoeve van de slachtoffers van 

deze strijd. 

De berichten die uit de betreffende gebieden 

komen, wijzen er op dat de behoefte aan 

massale hulpverlening dermate urgent is, dat 

uitstel om welke reden dan ook niet meer 

verantwoord is, zo vinden de organisatoren. 

De stichting stelt zich uitsluitend ten doel om 

geld bijeen te brengen. De besteding ervan 

gaat via de reeds bestaande kanalen van de 

Wereldraad van Kerken in Genève, in 
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Nederland vertegenwoordigd door de 

Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen, de stichting „Caritas 

Internationalis" te Rome, in Nederland de 

Stichting Mensen in Nood en het 

Internationale Rode Kruis (via het 

Nederlandsche Roode Kruis). 

Deze organisaties zullen alles in het werk 

stellen om de beschikbare goederen (waarbij 

medicijnen en kindervoedsel een zeer 

belangrijke rol spelen) via chartervluchten 

rechtstreeks naar de noodgebieden te 

brengen. De rechtstreekse luchtbrug naar 

Biafra is daarbij van groot belang. Het aantal 

vluchten neemt met de dag toe. Daarnaast 

hopen de organisatoren dat er tussen de 

strijdende partijen spoedig een methode 

gevonden zal worden om de hulpverlening 

ook over land mogelijk te maken. 

Op TV 

De Stichting Vluchtelingenhulp Biafraconflict 

heeft voor haar actie de medewerking 

gekregen van de televisie. Momenteel zijn 

besprekingen gaande over de samenstelling 

van een reportageteam, dat in de actieweek 

heet van de naald een filmverslag zal 

uitbrengen over de situatie in Biafra en de 

wegen die op dat moment voor hulpverlening 

open staan. De eigenlijke actie zal worden 

geconcentreerd op één avond; het 

Nederlandse volk zal worden opgeroepen om 

zijn gave op bijv. postkantoren en 

gemeentehuizen te brengen. Inmiddels zijn 

op het gironummer van de stichting (giro 400 

ten name van Stichting Vluchtelingenhulp 

Biafraconflict, Utrecht) al de eerste giften 

binnengekomen. Voorzitter van het bestuur is 

de oudburgemeester van Rotterdam, mr. G. 

E. van Walsum. Tot de leden behoren o.a. de 

voorzitters van NVV, CNV en NKV, benevens 

vertegenwoordigers van de genoemde 

hulpverleningsorganen. De onlangs tijdelijk 

uit Biafra teruggekeerde 

zendingsmedewerkster mevrouw C. 

Middelkoop is een van de adviseurs van de 

stichting. 

 

Leeuwarder Courant 19-07-1968 

Nationale actie van 5—9 augustus  

Geldinzameling voor hongerende Biafranen 

De Stichting Vluchtelingenhulp Biafraconflict 

zal van 5 tot en met 9 augustus een grote 

ïationale actie houden ten behoeve van de 

slachtoffers van deze strijd. De beric.iten die 

uit de betreffende gebieden komen, wijzen er 

op dat de behoefte aan massale 

hulpverlening dermate urgent is, dat uitstel 

om welke reden dan ook niet meer 

verantwoord is, aldus de organisatoren van 

de actie. De stichting stelt zich uitsluitend ten 

doel om geld bijeen te brengen. De besteding 

ervan gaat via de reeds bestaande kanalen 

van de Wereldraad van Kerken in Genève, in 

Nederland vertegenwoordigd door de 

stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen, de Stichting Mensen in Nood 

en het Internationale Roode Kruis (via het 

Nederlandse Roode Kruis). 

De Stichting Vluchtelingenhulp Biafraconflict 

heeft voor haar actie de medewerking 

gekregen van de televisie. Besprekingen zijn 

gaande over de samenwerking van een 

reportageteam dat in de actieweek heet van 

de naald een filmverslag zal uitbrengen over 

de situatie in Biafra en de wegen die op dat 

moment voor hulpverlening open staan. De 

eigenlijke actie zal worden geconcentreerd op 

één avond. Het Nederlandse volk zal worden 

opgeroepen om zijn gave op bijvoorbeeld 

postkantoren en gemeentehuizen te brengen. 

Inmiddels zijn op het gironummer van de 

stichting (giro 400 ten name van Stichting 

Vluchtelingenhulp Biafraconflict, Utrecht) al 

de eerste giften binnengekomen. Voorzitter 

van het bestuur is de oud-burgemeester van 

Rotterdam, mr. G. E. van Walsurn. Tot de 

leden behoren onder andere de voorzitters 

van "ITW, CNV en KNV, benevens 
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vertegenwoordigers van de genoemde 

hulpverleningsorganen. 

Ojoekwoe wil hulp voor Biafra via Port 

Harcourt 

Het Biafraanse staatshoofd, kolonel 

Ojoekwoe, komt vandaag in Niamey (Niger) 

aan, waar de besprekingen van de 

commissie van de Organisatie van Afrikaanse 

Eenheid (OAE) over de oorlog tussen Nigeria 

en Biafra worden gehouden. De zes leden 

tellende commissie van de OAE, die vorig 

jaar september in het leven is geroepen, 

begon maandag ïr.et haar besprekingen in 

Niamey. Zij heeft al gesproken met de 

Nigeriaanse leider, generaal-majoor Gowon. 

Kolonel Ojoekwoe stelde gisteren op een 

persconferentie in Aba, Biafra, voor de 

hulpgoederen voor de hongerende bevolking 

van zijn land via de Niger en het in handen 

van de federale troepen zijnde Port Harcourt 

te zenden. Deze havenstad en bepaalde 

andere gebieden zouden dan 

gedemilitariseerd dienen te worden. 

Twee a driehonderd mensen sterven iedere 

dag van honger en ziekte in het kamp van het 

Roode Kruis in Biafra waar 80.000 Ibo's van 

wie 65 procent kinderen, opeengepakt zijn. 

Dit is meegedeeld door Magnus Ehrenström, 

secretaris van de Zweedse vereniging voor 

kinderhulp. 

Vragen in Lagerhuis  

Britse pantserwagens met Nederlands schip 

op weg naar Nigeria 

Het Nederlandse schip Batu is met twintig 

Britse pantserwagens op weg naar Nigeria. 

De wagens, afkomstig uit de reserve van het 

Britse Rijnleger, kunnen met twee zware 

machinegeweren worden uitgerust en bieden 

plaats aan acht man. De pantserauto's zijn in 

Antwerpen geladen. De Batu zal vermoedelijk 

eind volgende week in Lagos arriveren. Dit is 

aan het licht gekomen door vragen, die de 

Labour-afgevaardigde Barnes in het Britse 

Lagerhuis heeft gesteld. 

De onderminister Morris van het departement 

van gemenebestzaken heeft in antwoord op 

deze vragen verklaard dat de pantserauto's 

aan boord van de Batu de eerste zijn, die 

naar Nigeria zijn verzonden sinds een jaar 

geleden de burgeroorlog met Biafra uitbrak. 

Vorig jaar zou de Nigeriaanse regering de 

pantserwagen hebben betaald, zodat volgens 

Morris de verzending ervan niet meer kon 

worden afgelast 

 

De Telegraaf 19-07-1968 

Nationale actie voor hongerende Biafranen 

HILVERSUM, vrijdag  

De onlangs opgerichte stichting 

„Vluchtelingenhulp Biafraconflict" heeft 

besloten om van 5 tot en met 9 augustus een 

grote nationale actie te voeren ten behoeve 

van de slachtoffers, van dit conflict. De 

stichting stelt zich uitsluitend ten doe! om 

geld bijeen te brengen. De besteding ervan 

gaat via de reeds bestaande kanalen van de 

Wereldraad van Kerken in Genève, in 

Nederland vertegenwoordigd door de 

stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen. De stichting „Caritas 

Internationalis" te Rome in Nederland 

vertegenwoordigd door De Stichting Mensen 

In Nood en het Rode Kruis.  

Luchtbrug 

Deze organisaties' zullen alles in het werk 

stellen om de beschikbare' goederen (vooral 

medicijnen en kindervoedsel) via 

chartervluchten rechtstreeks naar de 

noodgebieden te brengen. De rechtstreekse 

luchtbrug naar Biafia is daarbij van groot 

belang. Het aantal vluchten neemt met de 

dag toe. Daarnaast hopen de organisatoren 

dat de strijdende partijen spoedig een manier 
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zullen vinden om de hulpverlening ook over 

land mogelijk te maken. 

 

De Tijd 19-07-1968 
VAN 5 TOT 9 AUGUSTUS  

Nationale actie voor Biafranen 

(Van onze correspondent) (twee bijna gelijke 

artikelen in dezelfde krant) 

HILVERSUM, 19 juli — De onlangs 

opgerichte stichting „Vluchtelingenhulp 

Biafraconflict" heeft besloten om in de week 

van 5 tot en met 9 augustus een grote 

nationale actie te houden ten behoeve van de 

slachtoffers van de oorlog in Biafra.  

De berichten uit Biafra en Nigeria wijzen er 

op dat de behoefte aan massale 

hulpverlening dermate urgent is, dat uitstel 

niet meer verantwoord ts, zo vinden de 

organisatoren. De stichting stelt zich 

uitsluitend tot doel geld bijeen te. torengen. 

De besteding van het geld gaat via de reeds 

bestaande kanalen van de wereldraad van 

kerken in Genève, in Nederland 

vertegenwoordigd door de Stichting 

Oecumenische hulp, de stichting Caritas 

Internationalis, de stichting Mensen in Nood 

en het Internationale Rode Kruis.  

Deze organisaties zullen alles in het werk 

stellen om de beschikbare goederen met 

chartervluchten rechtstreeks naar de 

noodgebieden te brengen. De luchtbrug naar 

Biafra is daarbij van groot belang. Het aantal 

vluchten neemt met de dag * toe. Daarnaast 

hopen de organisatoren dat er tussen de 

strijdende partijen spoedig een methode 

gevonden zal worden om de hulpverlening 

ook over land mogelijk te maken.  

De stichting Vluchtelingenhulp Biafraconflict 

heeft voor haar actie de medewerking 

gekregen van de televisie. Momenteel zijn 

besprekingen gaande over de samenstelling 

van een reportageteam. dat in de actieweek 

heet van de naald een filmverslag zal 

uitbrengen over de situatie in Biafra en de 

wegen die op dat moment voor hulpverlening 

open staan. De eigenlijke actie zal worden 

geconcentreerd op één avond.  

Het Nederlandse volk zal worden opgeroepen 

om zijn gave op postkantoren en 

gemeentehulzen te brengen. Inmiddels zijn 

op het gironummer van de stichting (giro 400 

ten name van de stichting Vluchtelingenhulp 

Biafraconflict Utrecht) al de eerste giften 

binnengekomen. Voorzitter van het bestuur is 

de oud-burgemeester van Rotterdam, mr. G. 

E. van Walsum. Tot de leden behoren de 

voorzitters van NW, CNV en KNV en 

vertegenwoordigers van de genoemde 

hulpverleningsorganen. De onlangs tijdelijk 

uit Biafra teruggekeerde 

zendingsmedewerkster mevrouw C. 

Middelkoop is een van de adviseurs van de 

stichting. 

 

Nederlands Dagblad 20-07-1968 

Biafra noemt twee wegen voor 

voedselleveranties 

De leider van het van Nigeria afgescheiden 

Biafra, generaal Ojoekwoe, heeft de 

voorstellen van de regering in Lagos omtrent 

het aanvoeren van voedsel en medicamenten 

naar Biafra afgewezen. Zelf stelde hij tijdens 

een persconferentie twee andere 

mogelijkheden voor, te weten  

1) aanvoer via de geneutraliseerde rivier de 

Niger en  

2) langs de gedemilitariseerde zone bij Port 

Harcourt.  

De goederen zouden het best overdag per 

vliegtuig kunnen worden aangevoerd. De 

leider van het hongerende Biafra verklaarde 

bevreesd te zijn voor een poging van de 

federale troepen de politiek van genocide 

verder ten uitvoer te brengen. Hij drong 

nogmaals aan op een staakt-het-vuren, en 



 

SOH in de kranten van 1968, pag. 34 

 

verklaarde zich bereid met generaal Gowon 

besprekingen te voeren. 

200 à 300 per dag 

STOCKHOLM — Twee a driehonderd 

mensen sterven iedere dag van honger en 

ziekte in het kamp van het rode kruis in 

Biafra, waar 80.000 Ibo's van wie 65 procent 

kinderen, opeengepakt zijn. Dit. is 

meegedeeld door Magnus Enrenstroem, 

secretaris van de Zweedse vereniging voor 

kinderhulp. 

Reservefonds 

WASHINGTON - De Amerikaanse minister 

van buitenlandse zaken, Dean Rusk, heeft 

besloten een reservefonds van een miljoen 

dollar te stichten, dat het Internationale Rode 

Kruis naar goeddunken kan aanspreken om 

de ergste nood onder de slachtoffers van de 

burgeroorlog in Nigeria te lenigen. 

Nationale actie 

HILVERSUM - De onlangs op gerichte 

stichting „vluchtelingen hulp Biafraconflict" 

heeft besloten om in de week van 5 tot en 

met 9 augustus a.s. een grote nationale actie 

te houden ten behoeve van de slachtoffers 

van deze strijd. De berichten die uit de 

betreffende gebieden komen, wijzen er op dat 

de behoefte aan massale hulpverlening 

dermate urgent Is, dat uitstel, om welke reden 

dan ook, niet meer verantwoord is, zo vinden 

de organisatoren. De besteding van het geld 

gaat via de reeds bestaande kanalen van de 

Wereldraad van kerken in Genève, in 

Nederland vertegenwoordigd door de 

stichting Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen, de stichting „Caritas 

Internationalis" te Rome, in Nederland de 

stichting mensen in nood en het 

Internationale Rode Kruis (via het 

Nederlandsche Roode Kiuis) 

 

Het Vrije Volk 27-07-1968 

Geldinzameling start met tv-uitzending  

Hulpactie voor alle Biafra-slachtoffers 

(Van een onzer verslaggevers) 

De miljoenen guldens, die op de avond van 

de 9e augustus — naar wordt verwacht — 

binnenkomen, zullen worden gebruikt voor 

alle slachtoffers van het Biafra-conflict. Dit 

betekent, dat ook de honderdduizenden 

hongerende mensen in kampen aan de 

Nigeriaanse kant van de frontlijn straks 

geholpen zullen worden. 

'Wij denken alleen aan mensen. Voor ons 

doet het er niet toe, waar ze wonen,' aldus 

een woordvoerder van de Stichting 

Vluchtelingenhulp Biafra-conflict. 

Het geld (alleen daarom gaat het bij de actie 

van 5 tot en met 9 augustus) komt via vier 

Instanties ter beschikking voor de aankoop 

van voedsel. Dat zijn: Caritas, de R.K. 

hulporganisatie in Rome (hier; Mensen in 

Nood), de Wereldraad van Kerken (in 

Nederland de Stichting Oecumenische Hulp), 

het Internationale Bode Kruis en de Unicef. 

De heer Johan Schmitz (KRO), coördinator 

van het tv-uurprogramma, dat op de avond 

van de 9e augustus over beide netten 

tegelijkertijd de lucht ingaat, verkeerde vrijdag 

nog In het onzekere over de twee teams, die 

woensdag zijn vertrokken, 'de ene ploeg komt 

vast en zeker in Nigeria — dat is geen 

probleem, maar of het andere driemanschap 

Biafra haalt? We hopen er het beste van, 

geen nieuws is goed nieuws' aldus de tv-

man, die de activiteiten van de 

samenwerkende omroeporganisaties graag 

bundelt.' 

De moeilijkheden beginnen in Lissabon. Al 

dagenlang wachten daar zo’n dertig 

Journalisten van verschillende 

publiciteitsmedia op transport. Ze komen niet 

weg omdat de hulporganisaties voorrang 

verlenen aan het vervoer van voedsel. Voor 
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de Nederlanders zou een uitzondering 

worden gemaakt op grond van de relatie met 

de inzameling. 'Als ze eerst maar op het 

eilandje Fernando Poo zitten — de rest regelt 

zich daarna vanzelf Chartervliegtuigen van 

meneer Wharton, eens betrokken bij 

wapensmokkel van het Limburgse Beek at, 

verzorgen drie maal per nacht — overdag 

kan niet gevlogen worden — het transport 

naar Biafra. Men mag aannemen, dat het ook 

ds Nederlandse fotograaf Gerard Klijn (hij 

won vorige jaar bij World Press de eerste 

prijs voor de meest artistieke foto) Is gelukt 

met Wharton van Fernando Pau weg te 

komen. Zijn materiaal zal in het laatste deel 

van de tv-uitzending een belangrijke rol 

spelen. 

Het Is overigens moeilijk geweest om de 

medewerkers te vinden, voor het tv-

programma. Velen zijn met vakantie. Herman 

Wigbold zal vrijwel zeker de presentatie 

verzorgen. Hij Is bereid z'n vakantie aan te 

passen ter wille van de actie. Tot de 

weinigen, die voor ‘t comité- Van Walsum de 

organisatie uit de grond stampen behoort de 

heer J. Filius van het Zendingsbureau 

Oegstgeest. Hij was de centrale figuur van 

'Kom over de brug', de actie, die — eveneens 

via de tv — 98 miljoen gulden voor 

kerkebouw opleverde. 

'Er Is wel een groot verschil. Toen hadden we 

maanden voor de voorbereiding, nu moet het 

even gauw. Na mijn terugkeer uit Uppsala, 

vorige vrijdag, hoorde Ik wat van me 

verwacht werd.' 

Er is overigens nóg een verschil; nu doet de 

hele wereld mee. Biafra heeft wel een 

duidelijke uitzondering gemaakt; de 

autoriteiten wensen geen hulp van Engeland 

te aanvaarden zo lang het wapens levert aan 

Nigerië. 

Op het gironummer 400 van de Stichting 

Vluchtelingenhulp Biafraconflict blijft intussen 

veel geld binnenkomen. Begin volgende 

week la vast en zeker het eerste kwart 

miljoen binnen. 

Vijftig demonstranten verzamelden zich 

vrijdag voor het hoofdpolitiebureau in 

Wiesbaden, waar de Nigeriaanse minister 

van Binnenlandse Zaken Aihaji Kam Salem 

een bezoek bracht. Hij is onofficieel op 

bezoek in West-Duitsland om politie-

installaties te inspecteren. De demonstranten 

droegen spandoeken waarop stond: Salem 

oorlogsmisdadiger ga naar huis en Geen 

Auschwitz in Biafra. 

 

 

 

 

Trouw 29-07-1968 
Rapport van dr. K. Reynierse uit Biafra:  

EERST STERVEN DE OUDE MENSEN, DAN DE 

KINDEREN 

Van een  onzer redacteuren  

Nogal wat vluchtelingen komen nu van 

andere plaatsen naar Üburu om medische 

hulp. 

Groot deel van de tekst is helaas niet te lezen 

met OCR. 

'Je kunt er haast niet meer onderuit om te 

denken dat de federale regering in de 
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Nigeriaanse hoofdstad Lagos er in slaagt de 

eenheid van het land te herstellen, maar dan 

zonder Ibo's en ook zonder Efiks en andere 

minderheidsvolken in Biafra'. 

'Ik kan me de angst hier over wegtransport 

van hulpgoederen toch wel indenken, omdat 

er hier inderdaad vergiftigd voedsel is 

aangekomen. Een praktische moeilijkheid lijkt 

mij dat van plotseling eiwitrijk voedsel als 

stokvis, sommige mensen ingewand-

stoornissen krijgen, die in een aantal gevallen 

fataal zullen zijn. Maak ze dan maar eens 

duidelijk dat het aan de darmen ligt en niet 

aan het voedsel. Ik geloof dat de kans groot 

is, dat de mensen voedsel dat over land via 

Nigeria zou worden aangevoerd, gewoon niet 

aanraken. 

'Je vraagt je natuurlijk wel eens af of de strijd 

voor onafhankelijkheid al deze ellende waard 

is. Maar er bestaat hier geen enkel 

vertrouwen in de woorden van de andere 

kant. En dat is niet alleen bij de leiding zo, 

maar bij het hele volk. Die angst en dat 

wantrouwen blijken wel uit de massa's 

vluchtelingen die naar hier komen, hoewel ze 

weten dat ze er niets dan ellende kunnen 

verwachten. President Gowon van Nigeria' 

heeft de Ibo's wel verzekerd dat ze niets zal 

gebeuren, maar ze geloven het gewoon niet 

meer. 

Tot zover het rapport van dr. Reynierse. Zijn 

vrouw schrijft er bij dat als u haar man een 

brief wilt sturen, dat u dan op de envelop 

moet zetten: dr. K. Reynierse, Presbyterian 

Joint Hospital, Uburu c/o Mr. M. Cochran, 

Queen Elizabeth Hospital, Umuahia. 

Om deze envelop moet een andere gedaan 

worden met het adres: Rev. Lothar Kühl, 

Igreja Evangelica Alema, Av. Columbano 

Bordaio Pinheiro, 48 Lisboa, Portugal. Alleen 

op de buitenenvelop 45 cent aan postzegels. 

U kunt hulp aan de slachtoffers van de oorlog 

in Biafra overmaken op giro 400 van de 

Stichting Vluchtelingenhulp Biafra-conflict te 

Utrecht; aan de Stichting Oecumenische 

Hulp, giro 5261, Utrecht, met vermelding 

Biafra, en aan het Rode Kruis, giro 777, 

eveneens met vermelding Biafra. 

 
Eén van de duizenden  

ondervoede kinderen in Biafra. 

 

Nieuwsblad van het Noorden 31-07-

1968 

Mevrouw Middelkoop: Je kunt er geen 

afstand van nemen  

Als hulp uitblijft sterven in augustus 1,2 mln. 

Biafranen 

(Van een onzer verslaggevers) 

IN AUGUSTUS zullen er 1.200.000 mensen 

sterven in Biafra als er niet snel hulp wordt 

geboden. U leest het goed, er staat geen nul 

te veel: 1.200.000. Als de situatie blijft zoals 

ze nu is zullen ia september 2.000.000 

mensen creperen van de honger; afgeslacht 

door de meest wrede vijand: honger. 
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We zijn nog niet uitgepraat over de moord op 

zes miljoen van onze joodse medemensen 

door de nazi's, maar wat weten we van 

Biafra? Weinig, veel te weinig. Dat is de 

conclusie van mevrouw C. Middelkoop-

Koning. Zelf was ze tot mei van dit jaar 

werkzaam in Biafra, haar man, dokter K. J. 

Middelkoop werkt er nu nog als arts Mijn man 

schreef me gisteren dat er momenteel 

zesduizend mensen per dag sterven. Dat zijn 

vooral de kinderen in de leeftijd van o—4 

jaar", vertelt mevrouw Middelkoop. Biafra 

krijgt veel bezoek van buitenlandse 

journalisten. Dokter Middelkoop sprak met 

enkelen, die zes keer of vaker in Vietnam 

waren geweest. Het enige wat ze uit konden 

brengen was dat wat ze hier te zien kregen 

afgrijselijker was dan het oorlogsgebeuren 

dat ze zo vaak hadden verslaan. 

Gehard 

„Ik merkte aan de reacties van de 

journalisten", zo schreef hij zijn vrouw, „dat 

we gehard waren geworden. De journalisten 

wenden het hoofd af. Wij deden dat al niet 

meer". Het meest frapperende is volgens 

dokter Middelkoop het feit dat ondanks de 

overvloed aan publiciteit, dat het Biafraans 

conflict momenteel krijgt, de politiek van 

Engeland niet verandert.  

Mevrouw Middelkoop verduidelijkt: “De Ibo's, 

de bewoners van Biafra (het oostelijk deel 

van Nigerië) zijn zelfstandig en hebben zich 

tijdens het koloniale bewind van de Engelsen 

kunnen ontwikkelen. Daar komt bij dat de 

oostelijke provincie rijk is aan delfstoffen. In 

tegenstelling met de andere stammen waren 

de Ibo’s wel rijp voor de zelfstandigheid die 

de Engelse regering de federatie van staten 

in Nigerië verleende. Engeland blijft nu echter 

door dik en dun de federale regering in Lagos 

steunen. Een soort prestigestrijd", meent ze. 

„Engeland en Rusland zijn de enige landen 

die wapens blijven leveren aan Nigerië. Als 

Engeland de ontwikkeling van alle volkeren 

van Nigerië gelijkmatiger had aangepakt was 

dit bloedbad wellicht voorkomen. Nu vallen 

Engelse bommen op onschuldige vrouwen en 

kinderen. Als gevolg van een koloniaal 

verleden crepeert er nu een heel volk", zegt 

mevrouw Middelkoop. 

Progrom 

De lijdensweg der Ibo's begint eigenlijk al in 

1966. Dan breekt een progrom uit in het 

Noorden en Westen, dat aan naar schatting 

30.000 mensen het leven kostte. „Het was 

een verschrikkelijk bloedbad, dat was 

georganiseerd. Het begon op een bepaald 

tijdstip op een bepaalde dag overal in het 

land en het eindigde op een bepaald tijdstip. 

Er waren toen twee miljoen vluchtelingen". 

Het is een strijd tussen de have's en de have-

nots (de bezittenden en de niet-bezittenden). 

Bedreiging voor de Ibo's blijft er, en in 1967 

roept overste Ojoekwoe ruim 300 „chiefs" 

bijeen; legt hen de situatie uit en verdwijnt. 

Deze „raad van oudsten" beslist dat Biafra 

onafhankelijk moet worden en wijst Ojoekwoe 

tot leider aan. Geen militaire coupe dus. „Het 

zelfbehoud speelt mee", zegt mevrouw 

Middelkoop. In juni 1967 begint de oorlog.  

Met Engelse bommen, Russische 

straaljagers, die bemand zijn door Egyptische 

piloten („Ze Werden verslagen door Israël en 

oefenen nu in Nigerië", zegt mevrouw 

Middelkoop en dan is de parallel tussen 

Hitlers troepen die in 1933 in Spanje werden 

ingezet, ook om te oefenen, gauw getrokken) 

kwamen dagelijks honderden om door 

bombardementen. 
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Dokter Middelkoop aan het werk in Biaira 

Honger 

De twaalf miljoen mensen die nu op een klein 

grondgebied zijn samengedrongen kennen 

echter nog een ergere vijand en dat is de 

honger. In juli werd 100 ton melk en 

medicamenten aangevoerd. Alleen voor 

kinderen van 0 - 4 jaar is er per week al 1000 

ton nodig. „De chief van ons dorp vluchtte 

van de ene naar de andere stad. Hij vluchtte 

voor de vijand, maar diezelfde vijand 

bewerkstelligde dat tijdens een 

bombardement zijn vrouw en drie kinderen 

om het leven kwamen. Ik heb die kinderen 

zes jaar op de zondagschool gehad en dan 

kun je geen afstand van het probleem meer 

nemen". Misschien vinden ze in het Westen 

veel vreemd van wat er in Afrika gebeurt, 

maar ik vind veel vreemd van wat er in het 

Westen gebeurt", zegt mevrouw Middelkoop. 

Wormen 

„Hier adverteren ze met vlees voor de hond, 

100 pct. kippe-, varkens of rundervlees, maar 

daar trekken ze de wormen nog uit de grond 

om die op te eten". „Waarom", zo vraagt 

mevrouw Middelkoop zich af, „zendt men niet 

een twintigtal vliegtuigen, ondanks het verbod 

van Nigerië. Ze zullen die vliegtuigen niet 

neerschieten en de wereld moet een daad 

stellen". „Mijn man schreef dat hij diep onder 

de indruk was van de wilskracht van de Ibo's. 

Hier is een natie geboren", vertelde hij. Als de 

oorlog niet spoedig wordt beëindigd wordt de 

bovenlaag — de intellectuelen — afgeslacht 

door het federale leger, de zuigelingen, 

kinderen en verzwakte vrouwen zullen 

sterven en Nigerië zal de rest van de Ibo's 

twintig jaar lang kunnen onderdrukken. Dan 

begint alles opnieuw. Er moet nu iets 

gebeuren". Politiek moet ter iets gebeuren 

maar ook materieel. Want de honger blijft de 

grootste vijand voor dit moment. 

 

 
Giro 400 
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MEVROUW MIDDELKOOP 

Mevrouw C. Middelkoop-Koning gaat weer 

terug naar Biafra zodra haar man schrijft 

dat haar hulp daar effectiever is dan hier. 

In Nederland heeft ze vanaf mei getracht 

de publieke opinie wakker te schudden en 

verteld van de ellende van de mensen 

rondom het strijdtoneel.  

Ze is een van de initiatiefneemsters 

geweest van de Stichting Vluchtelingen 

Zorg Biafraans Conflict (voorzitter is de 

oudburgemeester van Rotterdam, mr. Van 

Walsum).  

Dit comité heeft als GIRONUMMER 400 

en het Rode Kruis heeft er mee ingestemd 

dat dit als algemeen „hulpnummer" zal 

fungeren.  

Het geld wordt overgemaakt aan een 

viertal instellingen die directe hulp kunnen 

verlenen en reeds verlenen: de r.k. 

vereniging Caritas Internationalis, 

Oecumenische Hulp (wereldraad van 

kerken), het Rode Kruis en Unicef.  

 
Mevrouw Middelkoop gaat dus weer 

terug naar Biafra om te helpen. Ze laat 

haar drie kinderen achter in Nederland. 

Haar man, die in Groningen studeerde 

(mevrouw Middelkoop bezocht zelf de 

sociale academie in Groningen en was 

enkele jaren verbonden aan de 

stichting Opbouw Groningen) zal 

ongetwijfeld benieuwd zijn wat de 

landelijke actie, die op 9 augustus 

wordt gehouden, opbrengt. 

 

 

Algemeen Handelsblad 03-08-1968 
VRIJDAG 9 AUGUSTUS VAN 20.45 TOT 

21.00 UUR  

Nationale geld-actie voor slachtoffers 

Biafra-conflict  

MR. G. J. VAN WALSUM:  

„Sober en indringend" 

(Van een onzer verslaggevers)  

De komende week zal in het teken staan van 

een grote hulpactie voor de slachtoffers van 

het Biafra-conflict. Alle publiciteit wordt met 

ingang van maandag, gericht op 

vrijdagavond, wanneer alle Nederlanders met 

behulp van de televisie zullen worden 

opgewekt om geld naar postkantoren en 

gemeentehuizen te brengen.  

Groot deel van de tekst is onleesbaar voor 

OCR 

…. onmiddellijk ja en merkte vervolgens hoe 

moeilijk het is in ons land een zo omvangrijke 

actie snel op poten te zetten. Eigenlijk 

behoren onderhandelingen met de NTS, met 

PTT en gemeentebesturen veel vroeger op 

gang te komen wil men een dergelijke actie 

houden. Maar weinig mensen verzetten veel 

werk, kregen veel medewerking, ontvingen 

het gironummer 400 en zagen zich door de 

NTS — die gebonden is aan een zogeheten 

collecteplan — de enige mogelijkheid 

toegewezen die op korte termijn te krijgen 
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was: in de week van 5 tot 9 augustus. De 

stichting hapte toe onterschap op zich te 

nemen. Hij zei ondanks de korte 

voorbereidingstijd, en zag hoe radio en pers 

de publiciteit begonnen te steunen.  

Mr. Van Walsum noemt een mooi voorbeeld 

van belangeloze medewerking: een grafisch 

ontwerper bood een ontwerp voor een affiche 

aan, zocht contact met bevriende drukkerijen 

en wil zijn naam niet genoemd hebben. Het 

is, naar de heer Van Walsum zegt, een mooie 

en goede affiche geworden die met ingang 

van vandaag .. 

Alleen Geld 

“ER stonden ons bij het voorbereiden van de 

actie twee principes voor ogen," aldus mr. 

Van Walsum, ten eerste: de stichting zal 

geen eigen actie voeren, maar dit doen via 

bestaande organisaties als Rode Kruis, 

Unicef, Mensen in Nood (de Nederlandse 

afdeling van de r.-k. organisatie Caritas 

Jnternationalis) en de  stichting 

Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen (een Nederlandse afdeling van 

de Wereldraad van Kerken). Ten tweede: 

bundeling van die organisaties die hun eigen 

acties staken zolang die van de stichting 

loopt.  

„Wij verzamelen alleen geld," aldus de 

voorzitter, „geen goederen, want wij hebben 

geen organisatie om die te distribueren. Denk 

alleen aan de vrachtkosten. En ik herinner 

me uit de rampdagen in 1953 hoe we toen in 

Rotterdam stapels goederen ontvingen waar 

we soms geen raad mee wisten."  

Maandag geeft de stichting een grote 

persconferentie, waarin alle publiciteitsmedia 

nog eens nauwkeurig alle bijzonderheden 

over de actie te horen opgewekt tussen kwart 

voor 9 en 10 krijgen. Radio en dagbladen 

zullen het w gironummer voortdurend onder 

de aandacht van het publiek brengen en 

vrijdagavond wordt het Nederlandse  volk in 

een TV-uitzending van een uur uur geld te 

brengen naar postkantoren en 

gemeentehuizen. In die uitzending zouden 

recente opnamen uit Biafra worden vertoond, 

maar volgens berichten van gisteren is het de 

uitgezonden teams niet gelukt die opnamen 

te maken.  

Mr. Van Walsum liet zich daar gisteren in een 

gesprek dat wij met hem voerden, ongerust 

over uit. Het moet echter mogelijk zijn toch 

een zodanige uitzending samen te stellen dat 

de opwekking om de slachtoffers van het 

Biafra-conflict te helpen, op het publiek 

overkomt.  

MR. VAN WALSUM hoopt dat het een 

sobere, zakelijke en indringende actie wordt. 

Hij voelt zich bij de gebeurtenissen en bij de 

actie in hoge mate emotioneel betrokken: 

„Maar ik zal er niet dramatisch over doen. Zo 

zullen wij als stichting niet onze sympathie 

voor een van beide strijdende partijen 

uitspreken want het gaat ons om alle 

slachtoffers. Wij stellen de humanitaire kant 

voorop. Maar voor  mezelf heb ik mijn 

mening. Ik heb geen plank voor mijn hoofd. 

De wetenschap dat er genocide wordt 

bedreven maakt het onmogelijk je er niet bij 

betrokken te voelen" 

 
Foto Anefo (iets vervormd) 
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Algemeen Handelsblad 06-08-1968 
Dr. C. M. EIJKMAN (1½ jaar arts in Biafra):  

Het ergste is de honger in de dorpen 

Biafra-stichting hoopt f 5 a f 10 miljoen 

(Van onze Haagse redacteur)  

IN mei en juni zijn in Biafra 375.000 mensen 

van honger gestorven. Men zal er rekening 

mee moeten houden, dat het er in de loop 

van de maand 1,2 a 1,5 miljoen zullen zijn, 

als niet zeer spoedig overeenstemming wordt 

bereikt over de verzending van voedsel en 

medicamenten naar de lijdende bevolking.  

Dit verklaarde gisteren dr. C. M. Eijkman, die 

enkele weken geleden is teruggekeerd uit 

Biafra, waar hij anderhalf jaar heeft gewerkt. 

o.a. in het Queen Elisabeth Hospital. 

Dr. Eijkman was uitgevonden door de Dienst 

over grenzen, uitgaande van de Wereldraad 

van Kerken. Volgens hem is de situatie in de 

door de federale Nigeriaanse troepen bezette 

gebieden nog slechter dan in het overige deel 

van Biafra.  

Van de negen miljoen inwoners zijn er vijf 

miljoen kinderen beneden vijftien jaar. De 

mortaliteit onder de kinderen in de 

vluchtelingenkampen bedraagt vijf a tien 

procent. Het ergste is echter de honger in de 

dorpen. Van de vier miljoen vluchtelingen 

verblijven er slechts vijfhonderdduizend in 

kampen waar althans nog één maaltijd per 

dag kan worden verstrekt.  

Er is ten behoeve van de lijdende bevolking 

zeker 4000 ton proteïne per week nodig, of 

16 .000 ton per maand, maar in juli kwam 

slechts honderd ton Biafra binnen. Deze 

cijfers maken duidelijk, dat als niet spoedig 

hulp kan worden geboden, het sterftecijfer 

met sprongen omhoog zal gaan.  

Dr. Eijkman is een verbitterd man, omdat hij 

uit eigen aanschouwen weet dat een zo grote 

sterfte onder de bevolking niet nodig zou zijn, 

indien de voorraden voedsel en 

medicamenten, die in de onmiddellijke 

nabijheid aanwezig zijn, ongehinderd zouden 

kunnen worden vervoerd.  

DR. EIJKMAN legde zijn verklaring af tijdens 

een persconferentie, welke gisteren werd 

gehouden door mr. G. E. van Walsum, 

voorzitter van de Stichting Vluchtelingenhulp 

Biafra-Conflict. Vrijdag zal deze stichting 

zoals bekend met veler medewerking een 

appel tot het Nederlandse volk richten om 

geld voor de lijdende bevolking van Biafra 

beschikbaar te stellen. Over beide tv-zenders 

zal van 8.20 tot 9.15 uur een programma 

worden uitgezonden met de bedoeling de 

kijker te informeren over de toestand in 

Nigeria en Biafra. Het Vara-tv-team, dat in 

Biafra heeft kunnen doordringen, hoopt tijdig 

met het opgenomen materiaal in Nederland 

terug te keren. Vandaag bestond daarover 

echter nog geen zekerheid.  

De stichting zal geen goederen inzamelen. 

Tussen de vier samenwerkende organisaties 

— het Ned. Roode Kruis, Oecumenische hulp 

aan kerken en vluchtelingen, Mensen in nood 

en Unicef — is een schema overeengekomen 

met betrekking tot de verdeling van de 

gelden, die de actie zal opleveren. Er zal 

geen afzonderlijke Nederlandse hulpactie 

worden gevoerd: de gelden zullen ten goede 

komen aan de internationale organisaties, die 

reeds ter plaatse gecoördineerd werkzaam 

zijn.  

Mr. Van Walsum zei te hopen, dat de actie 

een bedrag van vijf a tien miljoen gulden zal 

opbrengen. Hij achtte een dergelijk 

streefgetal niet onbereikbaar.  

NEDERLAND is niet het enige land. waar een 

dergelijke actie voor de noodlijdende, 

bevolking van Biafra wordt gevoerd. Ook in 

België, Ierland. Frankrijk, Griekenland. 
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Finland.; Oostenrijk en Engeland zijn acties 

geweest of in gang gezet.  

Het Nederlandsche Roode Kruis heeft reeds 

voor een waarde van ƒ 345.000 aan 

goederen en voedsel gezonden. Bovendien is 

aan het internationale comité van het Rode 

Kruis een bedrag ter beschikking gesteld. De 

stichting Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen bracht reeds ƒ 467.000 bijeen. 

Zij versterkte bovendien het medische team 

van het Nederlandsche Roode Kruis met een 

vrouwelijke arts.  

De r.-k. stichting Mensen in nood wist al 

86.000 bijeen te brengen, alsmede een grote 

hoeveelheid kleding. De Geref. Kerk, de Ned. 

Herv. Kerk en de stichting Oecumenische 

hulp hebben zich elk voor ƒ 100.000 garant 

gesteld, in de vorm van een voorschot op te 

ontvangen gelden.  

Vliegtuigen  

DR. Georg Hüssler, secretaris-generaal van 

het Deutscher Caritasverband, maakte enige 

dagen geleden een nachtvlucht van het 

Portugese eiland Sao Tomé naar een airstrip 

in Biafra mee. Hij vertelde op de 

persconferentie dat Caritas vier DC-4 

vliegtuigen in West-Duitsland heeft 

aangekocht. waarvan er reeds twee ter 

plaatse zijn. De derde is gisteren vertrokken, 

de vierde gaat .vandaag naar Sao' Tomé. Het 

eerste vliegtuig heeft panne gehad bij de 

eerste landing in Biafra. maar het tweede 

toestel maakte elke nacht twee vluchten en 

heeft er reeds 55 achter de rug. Daarnaast 

worden vliegtuigen van een Amerikaanse 

chartermaatschappij gebruikt.  

Dr. Hüssler merkte op dat deze vluchten 

volgens de Nigeriaanse regering illegaal zijn 

maar stelde zich op het standpunt van „nood 

breekt wet"! Hij noemde het een schandaal, 

dat zich in de Nigeriaanse havenstad Lagos 

goederen opstapelen, die hun doel niet 

bereiken. 

 

Nederlands Dagblad 07-08-1968 

BOEKBESPREKING Daar en nu 

Over de assistentie aan de kerken in Azië, 

Afrika en Latijns-Amerlka in de huidige 

situatie, uitgegeven onder auspiciën van de 

Nederlandse Zendingsraad, de Stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen en Gemeentetoerusting door J. 

H. Kok N.V. te Kampen. IM blz. prijs ƒ 7.!I0.  

„Velen zijn terecht van mening, dat de 

afstand tussen het beeld, dat van de zending 

leeft in de gemeente en de werkelijke praktijk 

van de kerkelijke assistentie zo groot is, dat 

pogingen moeten worden gedaan die afstand 

te overbruggen." Met deze woorden geeft 

prof. Verkuyl het doel aan dat hij met dit boek 

voor ogen had.  

Zending onder primitieve heidenen is 

praktisch verleden tijd geworden (al vindt dit 

op Nieuw-Guinea nog steeds plaats). 

Daarvoor in de plaats zijn in alle jonge staten 

zelfstandige christelijke kerken gekomen, die 

echter voor hun arbeid naar binnen en naar 

buiten de hulp uit het Westen nog niet 

kunnen missen. Deze ontwikkeling heeft het 

traditionele zendingswerk in geheel nieuwe 

banen geleid. Deze worden in dit populair 

gehouden boekje .eist principieel (blz. 11-55), 

daarna praktisch besproken.  

Met name het praktische gedeelte geeft een 

instructief beeld van de hedendaagse 

zendingswereld. Wat bij alle nuttige 

activiteiten daarin wel opvalt, is dat er geheel 

geen aandacht is voor het specifieke van hel 

bijzondere ambt in de kerk, onderscheiden 

van de brede roeping der kerkleden in alle 

sectoren van het leven. Pastoraal, 

evangelisatie, maatschappelijk werk en 

ontwikkelingshulp gaan daardoor geheel door 

elkaar lopen. We menen niet dat deze 

aanpak voldoende gefundeerd wordt door te 

wijzen op de eenheid van woord en daad in 

het Evangelie.  
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Hangt hiermee samen, dat een zeer 

belangrijke vorm van assistentie aan jonge 

kerken, nl. die in het rechte belijden, in dit 

boek totaal geen aandacht krijgt?  

J. P. d. V. 

 

Trouw 09-08-1968 

Babyvoeding voor Biafra 

SCHIPHOL — Een Boeing 707 van 

Transavia Holland is gisteravond met aan 

boord een voor Biafra bestemde lading van 

30 ton babyvoeding vertrokken. Het toestel 

vliegt naar het voor de Nigeriaanse kust 

gelegen Portugese eiland Sao Tomé, ivaar 

naar verluidt, al meer van dergelijke 

zendingen zijn opgeslagen. De goederen en 

daar overgeladen in vliegtuigen van een 

lokale luchtvaartmaatschappij, die een soort 

pendeldienst onderhoudt tussen Sao Tomé 

en het enige vliegveld dat Biafra nog rijk is. 

De babyvoeding is afkomstig van een 

Amerikaanse rooms-katholieke missie, die de 

zending in Biafra opvangt. Aanstaande 

maandag zal Transavia een tweede zending 

naar Biafra brengen. Of er nog meer zullen 

volgen is nog niet bekend. 

Postkantoren en gemeentehuizen vanavond 

open  

Biafra-comité rekent op minstens vijf 

miljoen 

Van onze radio- en tv-redacteur 

HILVERSUM — De organisatoren van de 

actie Vluchtelingenhulp Biafra-conflict 

rekenen erop dat vanavond minstens ƒ 5 

miljoen bijeengebracht zal worden voor de 

slachtoffers van het conflict tussen Nigeria en 

Biafra. 'Wij hopen op 10 miljoen en dromen 

van nog veel meer. Maar we zijn er in ieder 

geval van overtuigd, dat er veel geld zal 

binnenkomen. De televisie-uitzending van 

vanavond (beide netten 20.20 uur) zal zeker 

veel mensen aan het denken zetten, aldus 

Jan Filius, persadviseur van de actie. 

Deze uitzending (verzorgd door de 

gezamenlijke omroepverenigingen) bestaat 

uit vier gedeelten: een reportage van Wim 

Nijman uit Nigeria; een reportage van Ben 

Eikerbout uit Biafra (zeer schokkend volgens 

de samenstellers); een interview van Ad 

Langebendt met de Nederlandse arts dr. 

Middelkoop, die in Biafra een belangrijke 

functie vervult bij het verdelen van het 

voedsel en als laatste een oproep om 'te 

geven. De hele uitzending duurt bijna een 

uur. 

Na de oproep komt er een zenderpauze van 

tien a vijftien minuten om de kijkers in de 

gelegenheid te stellen geld te brengen op 

postkantoor of gemeentehuis. In alle plaatsen 

in ons land zijn namelijk de postkantoren en 

gemeentehuizen van ongeveer half negen tot 

elf uur open. Verder kan er op gironummer 

400 geld gestort worden.  

In totaal zijn vanavond in de postkantoren en 

gemeentehuizen zon tienduizend mensen 

aan het werk om het geld in ontvangst te 

nemen en het te tellen. Het actiecomité heeft 

namelijk in samenwerking met de PTT een 

berichtgevingsnet opgebouwd dat het 

mogelijk moet maken vanavond nog voor 

twaalf uur de open; contante giften te kunnen 

bekendmaken. De bedragen die op 

gironummer 400 zijn gestort kunnen pas 

enkele dagen later bekend gemaakt worden.  

De radio zal via de beide zenders Hilversum I 

en II tegen twaalf uur in een extra uitzending 

bekend maken hoeveel er binnengekomen is. 

Op Hilversum I is hiervoor een extra 

uitzending van Dingen van de Dag ingelast 

(23.50 uur), op Hilversum II zal de TROS 

omstreeks kwart voor twaalf de luisteraars op 

de hoogte stellen. Een team van de Duitse 

televisie zal vanavond opnamen maken in 

postkantoren en gemeentehuizen in de 

omgeving van Hilversum, omdat ook bij onze 
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oosterburen plannen bestaan voor een 

dergelijke actie.  

De actie is tot stand gekomen door 

samenwerking tussen de stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen, de Unicef, het Nederlandsche 

Roode Kruis en de Stichting Mensen in Nood. 

De opbrengst zal in zijn geheel worden 

overgemaakt aan het Internationale Rode 

Kruis. Caritas Internationaal en de 

Wereldraad van Kerken. Deze organisaties 

zullen het geld besteden voor leniging van de 

nood aan beide zijden van de frontlijn. 

De Nederlandse Vincentius-vereniging heeft 

zich spontaan achter de actie voor Biafra 

gesteld door uit haar fonds voor 

internationale hulpactiviteitén 10.000 gulden 

beschikbaar te stellen. De vereniging heeft 

tevens een dringend beroep op haar leden 

gedaan een bijdrage te storten op giro 400. 

De Vincentius-vereniging telt verspreid over 

110 landen in de gehele wereld ruim 500.000 

leden. Tot nog toe financierde zij slechts 

projecten in India en Bolivia. 

 
Dergelijke foto's worden door de wereldpers 

bijna dagelijks verspreid: 
 hongerige mensen in Biafra. 

 

'Geringe verlichting van nood in Biafra'  

Dr. Middelkoop: er komt méér voedsel 

Van een onzer verslaggevers 

SCHIPHOL — De komende weken zal er 

meer voedselhulp aan Biafra verleend 

worden. De kerkelijke hulporganisaties zullen 

nieuwe vliegtuigen aanschaffen, waardoor, 

het aantal toestellen, dat 's nachts voedsel 

van het eilandje Sao Tomé naar Biafra vliegt, 

van vier tot tien zal worden uitgebreid. 
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In Biafra zelf werkt men op dit ogenblik 

koortsachtig aan een tweede airstrip om de 

dit intensievere vervoer door de lucht 

mogelijk te maken. Bovendien zoekt men 

naar nog andere wegen om voedsel in Biafra 

te brengen. Details wil men hierover nog niet 

prijsgeven. Er is evenwel goede hoop dat 

deze plannen zullen slagen. 

Dit zei gisteravond een zojuist op Schiphol uit 

Biafra teruggekeerde dr. H. Middelkoop, die 

lange tijd als zendingsarts en als 

vertegenwoordiger van de Wereldraad van 

Kerken in het Biafraanse noodgebied 

werkzaam was. De verwachting is, zei dr. 

Middelkoop, dat door de toename van de 

hulp vijfmaal zoveel voedsel dan nu per nacht 

Biafra kan worden binnengebracht. 

Op dit ogenblik wordt 50 ton voedsel per 

nacht ingevlogen. Overigens betekent de 

toeneming van voedseltransporten een 

geringe verlichting van de nood in Biafra. Per 

week is 5000 ton voedsel nodig, in de nieuwe 

opzet zal men ongeveer 1750 ton kunnen 

binnenbrengen. 

 

Algemeen Handelsblad 20-08-1968 
Volgens Biafraans communiqué  

Massamoord in Ibo-dorpen 

MEER dan 2000 mannen, vrouwen en 

kinderen zijn afgeslacht door federale 

soldaten, die oprukken naar Aba, het centrum 

van Biafra. aldus wordt in een Biafraans 

oorlogscommuniqué gezegd. De opmars van 

de Nigerianen vormt een ernstige bedreiging 

voor Aba, maar in een Biafraanse 

bekendmaking wordt gezegd, dat de 

Biafraanse troepen „doeltreffend" het hoofd 

bieden aan de federale troepen. 

Vervolg van dit bericht hier niet opgenomen 

ELF MILJOEN VOOR BIAFRA-ACTIE 

Het bestuur van de stichting 

Vluchtelingenhulp Biafraconflict heeft 

vandaag bekend gemaakt dat de opbrengst 

van de nationale actie thans de elf miljoen 

gulden heeft overschreden.  

Gisteren is besloten aan het Rode Kruis, 

Mensen in nood en Oecumenische Hulp 

direct elk anderhalf miljoen gulden uit te 

keren en aan Unicef een miljoen gulden. 

Over de bestemming van de resterende 

gelden wordt later beslist. (ANP) 

 

Het Parool 20-08-1968 

Opbrengst Biafra-actie nu ƒ 11 min. 

ROTTERDAM, dinsdag (ANP). —  

Het bestuur van de Stichting 

Vluchtelingenhulp Biafra Conflict heeft 

meegedeeld, dat de opbrengst van de 

nationale actie nu de ƒ 11 miljoen heeft 

overschreden. 

Na overleg met vertegenwoordigers van het 

Rode Kruis, Mensen in Nood, Oecumenische 

hulp en Unicef heeft het bestuur besloten aan 

de drie eerste organisaties direct ƒ 1,5 

miljoen uit te keren voor hulp aan de 

Biafraanse vluchtelingen en ƒ 1 miljoen aan 

Unicef. Over de resterende gelden zal op een 

later tijdstip worden beslist, aldus het bestuur. 

Nieuwsblad van het Noorden 20-08-

1968 

Opbrengst van Biafra-actie: al meer dan f 

11 miljoen 

De opbrengst van de nationale actie voor 

hongerend Biafra heeft de f 11 miljoen 

overschreden. 

Het bestuur van de Stichting 

Vluchtelingenhulp Biafra-conflict heeft met 

vertegenwoordigers van het Rode Kruis. 
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Mensen in Nood, Oecumenische Hulp en 

Unicef overleg gepleegd over de besteding 

van het geld. 

Het Rode Kruis, Mensen in Nood en 

Oecumenische Hulp krijgen elk f 1,5 miljoen 

en Unicef f 1 miljoen. Men was het er over 

eens dat met het oog op de zich steeds 

wijzigende situatie over de bestemming van 

de resterende gelden op een later tijdstip 

dient te worden beslist. Dit beleid biedt 

enerzijds een waarborg dat binnengekomen 

gelden zo doelmatig mogelijk worden 

besteed, omdat niet meer wordt gedaan dan 

uitvoerbaar is, maar schept bovendien de 

mogelijkheid dat kan worden voorzien in de 

behoeften die zich later voordoen. 

RODE KRUIS ZET ZIJN PLANNEN DOOR  

Biafra meldt moord op ruim 2000 Ibo's 

NIGERIAANSE FEDERALE TROEPEN 

zouden vorige week vrijdag enkele 

Biafraanse dorpen met samen meer dan 

2000 bewoners van de lbo-stam dichtbij Aba 

hebben uitgemoord. Dit hebben overlevenden 

van dit bloedbad meegedeeld. Op ruim 20 km 

zuidelijk van Aba hebben Biafraanse 

eenheden een tegenaanval ondernomen 

tegen de oprukkende Nigeriaanse troepen, zo 

is van Biafraanse zijde bekend gemaakt. 

De strijd zou hoog opgelaaid zijn en de 

Biafranen zouden een wanhopige poging 

doen om de federale opmars, waardoor nu 

Aba, een Biafraans bestuurs- en 

handelscentrum, wordt bedreigd, tegen te 

houden. In Aba hebben militairen erop 

gewezen dat het militaire verzet tegen het 

federale leger beduidend zwakker zou 

worden als de slag bij Aba op een nederlaag 

voor de Biafranen zou uitlopen. Ook de 

toestand van de vluchtelingen in Biafra zou 

dan slechter worden. 

Beslissend Offensief? 

Zoals gemeld, zouden de federale troepen 

enkele dagen geleden de strategisch 

belangrijke rivier de Imo zijn overgestoken 

voor een offensief dat wel eens het laatste en 

beslissende kan zijn in de burgeroorlog.  

De massamoord op de 2000 Ibo's vond 

plaats in Awza, Azoaka, Imogate en andere 

delen van het Imo dal nadat de Nigerianen er 

in geslaagd waren de rivier over te steken. 

De Nigeriaanse troepen zouden ook 374 

mensen in een vluchtelingenkamp in Akwa 

gedood hebben.  

De president-directeur van 't Nederlandsche 

Roode Kruis, de heer A. van Emden, heeft 

vanmorgen meegedeeld, dat er niets is 

veranderd in het standpunt dat zaterdag door 

het internationale Rode-Kruiscomité in 

Genève werd weergegeven in een verklaring. 

De berichten als zou het comité thans afzien 

van hulpverlening aan de Biafraanse 

slachtoffers van de oorlog in oostelijk Nigeria, 

door een luchtbrug te openen, komen niet 

van het comité. Het internationale comité zal 

samen met andere hulporganisaties de 

verantwoordelijkheid op zich nemen voor alle 

mogelijke maatregelen om voedsel naar de 

Biafranen te brengen, daartoe behoort ook 

het overdag door de lucht vervoeren van 

voedsel.  

Het bericht uit de omgeving van het comité, 

dat het Rode Kruis niet van plan is de 

Nigeriaanse blokkade van Biafra te 

doorbreken, zou volgens de heer Van Emden 

niet van het internationale Rode-Kruiscomité 

afkomstig zijn, terwijl het comité in zijn 

voorgenomen hulpverlening aan de Biafranen 

ook niet een doorbreken van een blokkade 

ziet.  

De Zweedse graaf Carl Gustav von Rosen 

(59) die vorige week met 18 ton voedsel de 

Nigeriaanse blokkade doorbrak, heeft gepleit 

voor jagerescorte van de Noordse landen om 

de Rode-Kruisvliegtuigen, die op Biafra 

vliegen, te beschermen. 
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Trouw 21-08-1968 

Bestemming voor helft opbrengst Biafra-

actie 

Van een verslaggever 

ROTTERDAM — Van de ruim elf miljoen 

gulden die de Biafra-actie heeft opgebracht, 

zal voorlopig 5% miljoen gulden worden 

uitgekeerd aan vier internationale 

organisaties die zich bezighouden met de 

hulpverlening aan Biafra. Na overleg in 

Genève met deze organisaties heeft het 

bestuur van de Stichting vluchtelingenhulp 

Biafra-conflict besloten aan het Roode Kruis, 

Mensen in nood en Oecumenische hulp elk 

anderhalf miljoen gulden uit te keren en aan 

Unicef een miljoen gulden. 

Vertegenwoordigers van deze organisaties 

hebben het bestuur van de stichting ingelicht 

over de plannen voor verdere directe 

hulpverlening die in hun kring worden 

uitgewerkt en waarover zij wekelijks in 

Genève overleg plegen om tot een zo groot 

mogelijke samenwerking te komen. 

Men was het erover eens dat met het oog op 

de zich vrijwel van dag tot dag wijzigende 

situatie, over de bestemming van de 

resterende gelden op een later tijdstip dient te 

worden beslist. Niet alleen kunnen op deze 

manier de binnengekomen gelden zo 

doelmatig mogelijk worden besteed, omdat 

niet meer wordt gedaan dan uitvoerbaar is, 

maar bovendien kan worden voorzien in 

behoeften die zich later voordoen. Op het 

ogenblik valt de nadruk op het scheppen van 

transportmogelijkheden en niet op het 

vergroten van de aanwezige voorraden. 

De voorzitter van het bestuur, mr. G. E. van 

Walsurn, verwacht dat Nigeria niet zal 

meewerken aan de hulpverlening, althans 

zolang Biafra niet volledig is overwonnen. 

Bovendien, aldus de heer Van Walsurn, 

schijnt betwijfeld te worden of de 

hulpverlening aan de slachtoffers binnen het 

door Nigeria beheerste gebied wel doelmatig 

en toereikend is. Dit maakt de hulpverlening 

voor de internationale organisaties bijzonder 

moeilijk en kostbaar. Deze organisaties 

moeten zelf beoordelen of en in hoeverre zij 

daaraan publiciteit willen geven, niet alleen 

omdat zij de verantwoordelijkheid dragen 

voor wat zij ondernemen, maar ook omdat 

zich omstandigheden kunnen voordoen die 

publikatie van hun plannen ongewenst maakt. 

Met de Nederlandse organisaties is 

overeengekomen dat zij het bestuur van de 

stichting alle informaties zullen geven, nodig 

voor de verantwoording van de besteding van 

de binnengekomen gelden. 

Biafra-vluchten krijgen steun uit 

Nederland 

ROTTERDAM — De Stichting Mensen in 

nood te 's-Hertogenbosch zal gedurende 

veertien dagen twee vliegtuigen van de 

Zweedse Transair-luchtbrug 'Sao Tomé — 

Biafra' financieren, zo heeft de heer W. A. 

Janssen, directeur van de stichting Mensen in 

nood, gisteren meegedeeld. 

De kosten per vlucht zijn 3800 dollar, 

waarvan 2800 dollar materiële kosten en 

1000 dollar personele kosten (vier 

bemanningsleden). De financiering geschiedt 

uit de opbrengst van de nationale Biafra-

actie. 

Op 17 augustus is over de organisatie en 

financiering van deze luchtverbinding 

overeenstemming bereikt tussen de Zweedse 

chartermaatschappij Transair (Malmoe) 

enerzijds en Charitas (Freiburg im Breisgau) 

en Diakoniseh«s Hilfswerk (Stuttgart) 

anderzijds. 

De vluchten, die de afgelopen week reeds 

zijn begonnen, worden uitgevoerd met DC-7 

b toestellen. De technische leiding berust bij 

de Zweedse kapitein C. G. van Rosen (59), 

die gedurende de Italiaans-Abesijnse oorlog 

een Rode-kruis-ambulance-vliegtuig heeft 

gevlogen, en enkele jaren geleden deel 
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uitmaakte van de strijdmacht van de 

Verenigde Naties in Kongo. 

Ook de Scandinavische kerken zijn betrokken 

bij de financiering van deze luchtbrug, die 

men in de komende dagen verder hoopt te 

intensiveren. Omdat het transport van 

levensmiddelen en medicamenten op het 

moment het meest dringende vraagstuk van 

de Biafraanse hulpverlening is, heeft de 

stichting Mensen in nood gemeend aan de 

uitbouw van deze luchtbrug effectief te 

moeten medewerken. 

 

Het Vrije Volk 21-08-1968 

Elf miljoen voor Biafra 

ROTTERDAM(ANP)  — Het bestuur van de * 

stichting Vluchtelingenhulp Biafraconflict 

heeft gisteren met het Rode Kruis, Mensen in 

Nood, Oecumenische Hulp en UNICEF 

gepraat over de besteding van de gelden die 

bij de nationale actie zijn ingezameld., De 

opbrengst heeft de elf miljoen gulden nu 

overschreden. 

Besloten werd aan de drie eerstgenoemde 

organisaties voorlopig elk anderhalf miljoen 

gulden uit te keren. UNICEF krijgt een 

miljoen.  

Mr. G.E. van Walsurn, voorzitter van het 

stichtingsbestuur, zei dat de Internationale > 

organisaties ondanks de tegenwerking van 

Nigerië doorgaan met hulpverlenen. .'Zij 

moeten zelf beoordelen of en in hoeverre zij 

daaraan publiciteit willen geven.” zei hij. 

Verder overleg 

De Nederlandse regering, zo heeft minister-

president De Jong in de Tweede Kamer 

meegedeeld, onderzoekt in overleg met 

enkele andere regeringen, of en zo ja welke 

verdere stappen kunnen worden gedaan voor 

hulpverlening. 

De regering, aldus de premier, heeft er met 

grote verontrusting kennis van genomen, dat 

Nigerië zijn instemming heeft onthouden aan 

het voorstel van het Internationale Rode Kruis 

voor het vervoer van voedsel en 

medicamenten naar de noodlijdende 

bevolking. Op Nigerië is een dringend beroep 

gedaan, het Rode Kruis in staat te stellen de 

bevolking te helpen. 

De wijziging van 'het -Nigeriaanse standpunt 

is mede te danken aan keizer Haile Selassie 

van Ethiopië, die bemiddelt bij de 

vredesbesprekingen tussen Nigerië en Biafra 

in Addis Abbeba. De keizer zou Nigerië een 

reeks voorstellen hebben voorgelegd, die 

Lagos wil overwegen." 

In Londen liep gisteravond zelfs al even het 

gerucht dat Nigerië zijn standpunt had 

veranderd en de vluchten zou toestaan. Maar 

dit werd al spoedig gevolgd door de 

mededeling, dat Nigerië deze wijziging nog 

slechts overwoog, waaraan toegevoegd werd 

dat men het binnen uiterlijk 48 uur eens 

hoopte te worden over de te volgen route. 

De strijd om Aba, één van de laatste 

bolwerken in Biafraanse handen, duurt 

onverminderd voort. De Ibo's zouden zich 

hevig verzetten tegen de Nigeriaanse opmars 

onder kolone Adekunle, die de bijnaam van 

de Zwarte Schorpioen heeft gekregen. De 

federale legers zouden nog slechts 25 km 

van Aba verwijderd zijn. 

De zendingen van het Franse Rode Kruis — 

geneesmiddelen, melk en vlees, in totaal 

ongeveer 40 ton — hebben Biafra al begin 

augustus bereikt. De zendingen gaan via 

Libreville in Gabon met geregelde 

lijntoestellen naar Biafra, aldus de 

woordvoerder van het Franse Rode Kruis. 

Het wil wekelijks 70 ton voedsel naar Biafra 

blijven zenden. 

De stichting Mensen in Nood te 's-

Hertogenbosch zal gedurende veertien dagen 

twee vliegtuigen van de Zweedse Transair-

luchtbrug Sao Tomé-Biafra financieren. Dit 

geschiedt uit de opbrengst van de nationale: 
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Biafra-actie. De vluchten, die vorige week zijn 

begonnen, worden uitgevoerd met DC-7b 

toestellen. De technische leiding berust bij de 

Zweed Von Rosen.  

Ook de Scandinavische kerken zijn betrokken 

bij de financiering van deze luchtbrug.  

In Genève, de hoofdzetel van het 

Internationale Rode Kruis, werden gisteren 

de hele dag strikt geheime besprekingen 

gevoerd. 

Na afloop werd gemeld, dat de Nationale 

Rode: Kruis-verenigingen, de Wereldraad van 

Kerken, katholieke hulporganisaties, de-

UNICEF en de internationale vereniging: voor 

jeugdhulp hebben besloten, nauw te gaan 

samenwerken bij de hulpverlening aan Biafra. 

Twee kustvaarders van elk 500 ton zijn 

gehuurd voor het vervoer van goederen. 

Voorts zijn twee DC-4 chartervliegtuigen in 

gebruik voor dagelijkse vluchten van 

omstreeks 30 ton van Lagos naar Calabar en 

Enoegoe, dicht bij het Biafraanse front.  

 

Nieuwsblad van het Noorden 21-08-

1968 

Gesprek Nigeria Biafra nu toegespitst op 

massale hulpacties 

De vredesbesprekingen tussen Nigeria en 

Biafra, die sedert het midden van verleden 

week zijn geschorst, zullen vandaag worden 

hervat, nadat enkele leden van de 

Nigeriaanse delegatie uit Lagos zullen zijn 

teruggekeerd met 'nieuwe formules voor het 

bereiken van overeenstemming op bepaalde 

punten'. Een korte verklaring van deze 

strekking werd gisteren afgelegd door een 

woordvoerder van de Nigeriaanse delegatie. 

Hij wilde niet zeggen of de 'nieuwe formules' 

betrekking hadden op de hulp aan de 

slachtoffers van de burgeroorlog. Dit wordt in 

Addis Abeba wel aangenomen. 

De Nigeriaanse minister van Voorlichting, 

Enahoro, heeft gisteren in Londen een 

gesprek over de vluchtelingenhulp gehad met 

de Britse minister voor Gemenebestzaken, 

lord Shepherd.  

Men had na dit gesprek de indruk, dat Nigeria 

misschien spoedig bereid zal zijn 

hulpgoederen per vliegtuig naar Biafra te 

laten gaan, zo wordt van ingelichte zijde 

vernomen. Men hoopt dat er binnen enkele 

dagen overeenstemming over een te volgen 

route zal zijn.  

In Genève hebben internationale experts 

gisteren plannen uitgewerkt om op grote 

schaal voedsel te vervoeren naar de door de 

federale regering bezette gebieden.  

Vertegenwoordigers van de nationale Rode 

Kruis-verenigingen, de Wereldraad van 

Kerken, katholieke hulporganisaties, de 

UNICEF en de internationale vereniging voor 

jeugdhulp hebben besloten nauw te gaan 

samenwerken bij de hulpverlening aan de 

hongerende bevolking van Biafra.  

Er is meegedeeld, dat twee kustvaarders van 

elk 500 ton voor het vervoer van goederen 

zijn gehuurd. Bovendien zijn twee DC-4 

chartervliegtuigen in gebruik.  

Nigeriaansche federale vliegtuigen hebben 

inmiddels een Biafraans vliegveld 

gebombardeerd dat bestemd is voor de 

hulpacties van het Rode Kruis. Het vliegveld 

is beschadigd, zo meldt radio-Biafra. Waar 

het vliegveld precies ligt, is niet bekend 

gemaakt.  

De stichting Mensen in Nood te Den Bosch 

zal gedurende veertien dagen 2 vliegtuigen 

van de Zweedse Transair-luchtbrug 'Sao 

Tomé Biafra' financieren. Dit heeft de heer W. 

A. Janssen, directeur van de stichting 

Mensen in Nood gistermiddag meegedeeld.  

De kosten per vlucht zijn 3800 dollar, 

waarvan 2800 dollar materiële kosten en 

1000 dollar personele kosten (vier 

bemanningsleden). De financiering geschiedt 
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uit de opbrengst van de nationale Biafra-

actie.  

Ook de Scandinavische kerken, een Duitse 

en 'n Zwitserse hulporganisatie zijn betrokken 

bij de financiering van deze luchtbrug, die 

men in de komende dagen verder hoopt te 

intensiveren. 

Stappen Den Haag 

De Nederlandse regering onderzoekt op het 

ogenblik in overleg met enkele andere 

regeringen, of en zo ja welke verdere stappen 

kunnen worden gedaan ter bevordering van 

een doeltreffende hulpverlening aan de 

slachtoffers in Nigeria.  

Dit heeft minister-president P. J. S. de Jong 

in de Tweede Kamer meegedeeld in 

antwoord op schriftelijke vragen van de 

Kamerleden Boot (KVP), Boersma (ARP) en 

Tilanus (CHU).  

Mr. G. E. van Walsum, voorzitter van de 

stichting vluchtelingenhulp Biafra, is er van 

overtuigd, dat het Rode Kruis, Caritas, 

Oecumenische Hulp en Unicef, die samen 

voorlopig vast 5.5 miljoen van de 11 miljoen 

in Nederland bijeen gecollecteerde guldens 

hebben ontvangen, dat geld op korte termijn 

zullen besteden voor het doel waarvoor het is 

ingezameld. 

 

Limburgs Dagblad 21-08-1968 
Gedeelte van opbrengst Biafra-actie verdeeld 

onder 4 organisaties 

Artikel niet goed leesbaar met OCR 

 

De Tijd 21-08-1968 

Reeds 5½ min. van de Biafra-actie besteed 

ROTTERDAM, 21 aug. — Aan het Rode 

Kruis, Mensen in Nood en Oecumenische 

Hulp wordt direct elk anderhalf miljoen gulden 

uitgekeerd en aan Unicef een miljoen gulden. 

Met het oog op de zich vrijwel van dag tot 

dag wijzigende situatie zal ocer de 

bestemming van de resterende gelden uit de 

nationale Biafra-actie op een later tijdstip 

worden beslist. Dit derft het bestuur van de 

Stichting Vluchtelingenhulp Biafra-conflict 

mee. na een vergadering met 

vertegenwoordigers van deze drie 

organisaties. De opbrengst van de actie heeft 

thans de elf miljoen gulden overschreden. De 

nadruk valt thans op het scheppen van 

transportmogelijkheden en niet op het 

vergroten van de reeds aanwezige 

voorraden. 

 

Het Parool 28-08-1968 

SAMENWERKING BIJ HULP AAN TSJECHEN 

IN NEDERLAND 

(Van een onzer verslaggevers)  

AMSTERDAM, woensdag. — Er is contact tot 

stand gekomen tussen het comité Hulp voor 

Tsjechen in Nederland en één van de 

componenten van de Stichting Nederlandse 

Federatie voor Vluchtelingenhulp. 

De bedoeling is dat het comité gebruik zal 

kunnen maken van de faciliteiten van een 

bestaande organisatie die vertrouwd is met 

de werkzaamheden die moeten worden 

verricht. 

Men zal dan over meer mankracht kunnen 

beschikken en de organisatie van de 

verschillende taken zal soepeler kunnen 

draaien. 

De Amsterdamse psycholoog J. J. Wittenberg 

die de actie startte en zijn kantoor 

beschikbaar stelde als hoofdkwartier, is in de 

afgelopen dagen overstelpt met telefonische 

blijken van hulpvaardigheid, 

adressenmateriaal, verzoeken om 

inlichtingen en ook met vele giften (op 

gironummer 710000). Hij heeft te kennen 

gegeven zich niet blijvend zo intens als tot 
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dusver met de actie te sullen bezighouden. 

Hij blijft wel voorzitter van het comité. 

Bij die Federatie zijn o.a. aangesloten de 

Stichting Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen, de Stichting Universitair 

Asylfonds te Utrecht en de (uit 1948 

daterende) Stichting Nederlands Hulpcomiité 

voor Tsjeohoslowaakse vlucthtelingen. Een 

van de eerste noodzakelijkheden die uit het 

oontact moet voortvloeien is, dat men de 

beschikking krijgt over een eigen bureau (in 

Amsterdam of Utrecht) en over eigen 

telefoonnummers. De nummers waarover 

men tot nu toe beschikte (020— 731295 en 

020—723596, resp. het kantoor en het 

woonhuis van de heer Wittenberg) zijn 

voortdurend bezet. Aangenomen mag 

worden, dat tallozen vruchteloos geprobeerd 

hebben het comité te bereiken. 

Inter-universitair 

Onder indruk van de recente gebeurtenissen 

in Tsjechoslowakije is in academisch verband 

het initiatief geinomen tot oprichting van een 

inter-universitair hulpcomité, dat zich ten doel 

stelt bijstand te verlenen aan 

Tsjechoslowaakse hoogleraren, 

wetenschappelijke medewerkers en in het 

algemeen academici die in het Westen zijn 

gestrand en niet naar hun land kunnen of 

willen terugkeren. Dit comité wil bemiddeling 

verlenen bij het verkrijgen van een (tijdelijke) 

arbeidstaak, van huisvesting, studie en 

werkmateriaal en financiële middelen. In het 

comité hebben zitting prof. jhr. mr. H. F. van 

Panhuys (voorzitter), prof. dir. J. W. Bezemer, 

prof. dr Z. R. Dittrich, prof. dr. G. D. Fokkema, 

prof. dr I. Gadourek, prof dr. A. F. Manning, 

mr. Th. J. Vondracek (secretaris en 

penningmeester). 

 

Algemeen Handelsblad 30-08-1968 

REEDS ƒ 12,6 MILJOEN VOOR BIAFRA  

Voedseldistributie kwam op gang 

(Van onze correspondent)  

Utrecht, 30 augustus  

DE Stichting Vluchtelingenhulp Biafra-conflict 

heeft nu al ƒ 12 miljoen (gelijkelijk) verdeeld 

onder de vier organisaties, die de 

hongersnood aan beide zijden van de frontlijn 

in Biafra poogt te lenigen. Nog steeds 

ontvangt de stichting giften voor dit doel. 

Woensdag was er f 12,6 miljoen binnen.  

Mensen in nood/Caritas zal van 1 tot 14 

september dagelijks twee vluchten, elk van 

3.800 dollar, verzorgen. Deze stichting heeft 

eerder ƒ 900.000 uitgetrokken om een maand 

lang distributiecentra van voedsel, die 

gemiddeld elk 300 maaltijden per dag 

verschaffen. te betalen. Een bedrag van ƒ 

560.000 ging naar de luchtbrug van de 

Zweedse chartermaatschappij Transair.  

Verder heeft Caritas drie medische teams 

van medicamenten voorzien en verzendt zij 

voor ƒ 200.000 voedsel met. het Ierse schip 

Colum Cille. Voor de besteding van de rest 

van het geld wacht zij op adviezen van de 

Ierse pater Byrne. die volgende week naai 

Nederland komt. 

De stichting Oecumenische Hulp heeft tot nu 

toe voor bijna ƒ l miljoen aan voedsel en 

geneesmiddelen naar Biafra gestuurd. 

Vandaag vertrekt uit Rotterdam nog een 

schip met melkpoeder en babyvoeding.  

Het Nederlandse Rode Kruis gaat na 3 

september met een vliegtuig in huurkoop aan 

de vluchten op Biafra deelnemen. Eerder 

zond het een medisch team en een technisch 

team. Verder heeft het Rode Kruis geld ter 

beschikking gesteld van de internationale 

organisatie in Geneve en allerlei goederen 

verzonden.  

Het Nederlandse Unicef-comité betaalt mee 

aan het internationale Unicef-project, waarin 
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tot op heden ƒ 4 miljoen is gestoken. Unicef 

verscheept voedsel en medicamenten naar 

Biafra en bevoorraadt in het algemeen de 

drie andere organisaties, die het „veldwerk" 

doen. Op 21 augustus heeft Unicef uit 

Californië twee helikopters met een 

bemanning van acht koppen naar Biafra 

gestuurd voor liet werk in moeilijk bereikbare 

gebieden in de buurt van Calabar. 

 

Trouw 05-09-1968 

Wereldraad van kerken biedt hulp aan Iran 

DEN HAAG — De wereldraad van kerken 

heeft een beroep gedaan op haar leden-

kerken ten behoeve van het door 

aardschokken geteisterde gebied in Iran. De 

afdeling interkerkelijke hulpverlening van de 

wereldraad heeft in eerste instantie een team 

uitgezonden om de toestand ter plaatse op te 

nemen, met de kerken, regerings- en 

hulpverleningsinstanties de mogelijkheden tot 

hulpverlening te bespreken en hierover op 

korte termijn naar Genève te rapporteren. In 

afwachting van nadere berichten werd 

gevraagd reeds acties te voeren, waarmee 

de leden-kerken praktisch hun sympathie en 

oecumenische solidariteit kunnen uitdrukken.  

De stichting oecumenische hulp aan kerken 

en vluchtelingen, het Nederlandse 

agentschap van de afdeling interkerkelijke 

hulpverlening van de wereldraad heeft voor 

giften voor dit doel haar gironummer 5261 ten 

name van de stichting te Utrecht 

opengesteld. 

 

Trouw 12-09-1968 

Echtpaar Middelkoop terug naar Afrika  

'Hulp aan Biafra wordt nu regelmatig 

binnengevlogen' 

Van een onzer verslaggevers Dokter en 

mevrouw Middelkoop en de Velpse 

verpleegster Henriet Liscaljet stapten 

woensdagmiddag om een uur op een Zweeds 

chartervliegtuig met drie ton medicijnen en 

een hoeveelheid Zweeds voedsel voor Biafra. 

Zij hopen vandaag in de Biafraanse 

hoofdstad Umuahia aan te komen, gebruik 

makend van een van de twee landingsstrips 

waarop nu dag en nacht vliegtuigen met 

voedsel en medicamenten binnenkomen voor 

Biafra.  

'Een heel verschil met de toestand waarin ik 

eind mei Biafra verliet', zei mevrouw 

Middelkoop. 'De politieke en militaire situatie 

lijkt hopelozer dan ooit maar de hulp stroomt 

binnen. Er landen zeker zeventien vliegtuigen 

per nacht. Dit vliegtuig hier heeft medicijnen 

van Oecumenische Hulp aan boord dat is één 

van de vier organisaties waaronder 12 

miljoen van de Nederlandse inzamelingsactie 

verdeeld is: Caritas, Roode Kruis, Stichting 

Oecumenische Hulp en UNICEF 

(Kindernoodfonds) .  

Vooral Caritas is zijn aandeel van de 

opbrengst al volop aan het gebruiken. De 

stichting Oecumenische Hulp besteedde zijn 

hulp onder andere aan twee charters van elk 

veertien dagen (per stuk 15.000 dollar) en 

zond Wessel Ganzevoort uit Antwerpen als 

automonteur naar Biafra. We hebben echt 

hulp nodig bij ons autopark om stagnatie in 

het vervoer van de hulp te voorkomen. We 

moeten iemand hebben die van twee kapotte 

auto's weer één hela kan maken. En ook 

zuster Liscaljet gaat voor Dienst Overzee van 

de Stichting Oecumenische Hulp.  

Mevrouw Middelkoop vindt het alleen jammer 

dat het allemaal zo laat komt. Er komt nu 

ongeveer tweehonderd ton per nacht aan 

(driehonderd zou ideaal zijn) en sinds de 

grote inzamelingsacties —ook in Nederland 

— zijn er zeker vijftig helpers uit Europa 

bijgekomen. Maar toen de nood op het 

hoogst was gebeurde er niets. Mevrouw 
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Middelkoop en haar man hebben sinds hun 

terugkeer in de Scandinavische landen, 

Duitsland, Canada en America bezoeken 

afgelegd en het woord gevoerd om de 

kerkelijke hulp te intensiveren. 'Toen de grote 

hulporganisaties nog delibereerden over de 

toegangswegen zijn de Scandinavische en de 

Duitse kerken gewoon vliegtuigen gaan 

kopen en zeker al een maand lang vliegen nu 

al tien vliegtuigen regelmatig op de twee' 

landingsstrips. Zij worden bemand door 

Zweedse piloten, die niets meer dan hun 

vlieguren krijgen en voor wier verzekering de 

Zweedse regering zorg draagt. De 

landingsstrips worden wel af en toe 

gebombardeerd maar meestal kan de zaak 

nog dezelfde dag dicht gebuldozerd worden. 

Dokter H. J. Middelkoop gaat nu naar Biafra 

terug als coördinator voor de hulp, die via de 

Wereldraad van Kerken binnenkomt. De 

voedselverdeling is prima georganiseerd door 

de Biafranen: binnen 24 uur bereikt een 

lading zijn bestemming. 

Het ziekenhuis, waar dokter en mevrouw 

Middelkoop dit voorjaar nog werkten, in Itigidi, 

is reeds lang in federale handen. Maar 

volgens berichten die het echtpaar 

Middelkoop bereikten is men daar wel 

opgelucht door het optreden van de 

bezettingscommandant, die een humaan 

mens blijkt te zijn. Dat in tegenstelling tot de 

leider van het huidige offensief, Adekumle, 

die vanwege zijn wreedheid 'de schorpioen' 

wordt genoemd. 

 
Dokter H. J. Middelkoop (midden) en zijn 

echtgenote. Links een functionaris van het 

Deense interkerkelijk hulpbureau.  

Inzet boven: zuster Henriet Liscaljet. 

 

Nieuwsblad van het Noorden 14-09-

1968 
"MAAR WEL LAAT"  

Echtpaar Middelkoop krijgt veel hulp voor 

Biafra  

(Van een onzer' correspondenten) 

De Groninger dokter H. J. Middelkoop, zijn 

echtgenote en de Velpse verpleegster 

Henriet Liscaljet zijn deze week met een 

Zweeds chartervliegtuig teruggekeerd naar 

Biafra waar dokter Middelkoop optreedt als 

coördinator van de hulpverlening van de 

Wereldraad van Kerken. Het echtpaar was 

eind mei naar Nederland teruggekeerd, 

voornamelijk om good-will te kweken voor zijn 

werk in Biafra en te zorgen voor nieuwe 

medicamenten. 
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Hun goedwill-trip heeft resultaat gehad, er is 

zeer veel geldelijke steun toegezegd en de 

Unicef heeft een voorraad geneesmiddelen 

ter waarde van f 400.000 toegezegd. Het 

echtpaar heeft reeds drie ton aan medicijnen 

en een hoeveelheid Zweeds voedsel 

meegenomen. De rest van de medicamenten 

wordt door de Unicef naar Santé Isabel of 

Sao Thome verzonden en van daaruit naar 

Biafra gestuurd. Men weet nog niet wie het 

transport gaat verzorgen: het Rode' Kruis of 

helikopters van de Unicef, dit is afhankelijk 

van de omstandigheden. 

De zending van Unicef omvat een groot 

aantal,. tabletten, vaccin. en een voorraad ' 

geneesmiddelen voor anti-rabies-

behandeling. De partij geneesmiddelen wordt 

betaald uit het aandeel van 3 miljoen dat 

Unicef heeft gekregen uit de op 9 augustus 

gehouden inzameling. 

Het echtpaar Middelkoop is zeer tevreden 

met de hulp die vanuit Nederland verleend 

wordt. De vier organisaties waaronder de 12 

miljoen van de Biafra-actie is verdeeld doen 

al het mogelijke om goederen en voedsel in 

Biafra te krijgen. Vooral Charitas en het Rode 

Kruis zijn hier al voor een groot deel in 

geslaagd. Deze week zijn ook Unicef en 

Oecumenische Hulp met zendingen 

begonnen. Het echtpaar is alleen 

teleurgesteld dat de hulp zo laat komt 

Het echtpaar is gisteren in de Biafraanse 

hoofdstad Umuahia aangekomen. Het gaat 

weer werken in 't ziekenhuis Itigidi dat al 

geruime tijd in federale handen is. 

 

Trouw 26-09-1968 

Ook L. Osinga voor hulp naar Biatra 

LAREN — De heer L. Osinga te Laren (N.H.) 

die twee jaar lang voor Dienst Overzee van 

de Stichting Oecumenische Hulp met zijn 

echtgenote een project voor jeugdwerk leidde 

in Port Harcourt in Nigeria is 

woensdagmiddag van Schiphol naar San 

Thome vertrokken van waaruit hij Biafra 

hoopt te kunnen bereiken. Hij kreeg een 

telegram van het echtpaar Middelkoop dat 

inmiddels weer in de Biafraanse hoofdstad 

Umuahia aan het werk is. met het verzoek bij 

te springen. Aanvankelijk was het de 

bedoeling dat de heer Osinga dokter K. 

Reinierse zou gaan helpen in Üburu, maar 

deze blijkt inmiddels te zijn uitgeweken naar 

San Thome en zou reeds naar ons land op 

weg zijn. De heer Osinga gaf leiding aan de 

jeugdactie van Kom over de Brug, nadat het 

werk van zijn echtgenote en hem door de 

ontwikkeling in Nigeria onmogelijk was 

geworden. 

 

De Telegraaf 28-09-1968 

Vele reacties op oproep van prinses Irene 

Van onze Haagse redactie  

DEN HAAG. zaterdag  

De oproep van prinses Irene om mensen en 

geld voor Biafra heeft talloze reacties in. het 

land opgeroepen. Nederland wil helpen, maar 

juist nu gaat het er om, dat deze spontaan 

aangeboden hulp snel en goed 

gecoördineerd wordt.  

Het Comité Hulpverlening Biafra verzamelde 

tot op heden ƒ 13 miljoen. Daarvan is thans f 

12 miljoen besteed, verdeeld over Caritas, de 

stichting Mensen In Nood, het Roode Kruis 

en de Unicef.  

De voorzitter van het comité Hulpverlening 

Biafra, mr. G. E. van Walsum, is bijzonder blij 

dat Nederland opnieuw reageert op de 

immense nood, die nog steeds in Biafra 

heerst.  

„De laatste tijd liep de giro terug," vertelt hij. 

“De opbrengst van ƒ 13 miljoen is prachtig 

geweest. Ik had langzamerhand echter het 

gevoel gekregen dat de belangstelling van 

Nederland voor Biafra wat aan het tanen 
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was".  

Iedereen die thans een antwoord wil geven 

op de oproep van prinses Irene kan zijn 

bijdrage storten op gironummer 400, ter 

attentie van de „Vluchtelingenhulp Biafra 

Conflict" te Utrecht. Voor Inlichtingen over het 

aanbieden van persoonlijke hulp kan men 

zich wenden tot: Mensen In Nood van Caritas 

Internationaal (RK). Hekellaan 6, Den Bosch, 

telef. 04100- 44344, en Oecumenische Hulp, 

onderafdeling Dienst over de Grenzen, Corn. 

Houtmanstraat 17, Utrecht, telef. 030-

710614. 

 

Trouw 11-10-1968 

Fusie Zendingsraad en Oecumenische Hulp? 

AMSTERDAM — De ervaringen, opgedaan in 

de samenwerking voor de actie 'Kom over de 

Brug', hebben de Nederlandse Zendingsraad 

en de Stichting Oecumenische Hulp ertoe 

gebracht besprekingen te beginnen over een 

eventuele fusie. Het overleg is mede 

gebaseerd op een samenwerkingsnota' van 

het bestuur van 'Kom over de Brug', waar de 

Raad voor de Zending van de Hervormde 

kerk inmiddels haar instemming mee heeft 

betuigd. Dit wordt medegedeeld in 'De 

Brugkrant' een orgaan voor de medewerkers 

aan de actie, die ƒ 28 miljoen voor zending 

en werelddiaconaat opleverde. 

In deze samenwerkingsnota werd één 

interkerkelijk service-instituut aanbevolen 

voor het werk van de Nederlandse kerken 

overzee, met als taken i. opleiding 2. 

onderzoek (vooral gericht op behoeften en 

mogelijkheden) 3. voorlichting (een 

gezamenlijk blad), 4. uitzending van 

deskundigen, 5. projectenbemiddeling. 

De problemen die voor de nieuwe 

samenwerkingsvorm moeten worden 

opgelost zijn echter nog vele en vloeien voort 

uit het verschil tussen de situatie overzee en 

in Nederland. Ook de verhouding tot de 

rooms-katholieke organisaties en tot de Raad 

van Kerken, die inmiddels de Oecumenische 

Raad verving is onderwerp van bespreking. 

Volgend voorjaar hoopt men de plannen voor 

een gezamenlijk blad voor zending en 

werelddiaconaat te kunnen uitvoeren. 

 

Leeuwarder Courant 12-10-1968 

Fusie Zendingsraad en Oecumenische Hulp? 

De samenwerkingsstimulans, die vanuit de 

aktie „Kom over de brug" is uitgegaan, werkt 

steeds sterker door in de verschillende 

organen en organisaties, die zich met 

zending en werelddiakonaat bezig houden. 

De Nederlandse Zendingsraad en de 

Stichting Oecumenische Hulp zijn 

besprekingen begonnen over een eventuele 

fusie. De Raad voor de Zending van de 

Nederlands Hervormde Kerk heeft zich in 

haar september-vergadering nog eens 

nadrukkelijk achter de samenwerkingsnota 

van „Kom over de brug" gesteld. Van groot 

belang is ook, dat het gesprek tussen 

werelddiakonaat en zending op gang is 

gekomen om tot een duidelijker inzicht in de 

wederzijdse verhouding te komen. Van 

Hervormde zijde is hiervoor een speciale 

commissie gevormd. 

De voorbereidende besprekingen om te 

komen tot één gezamenlijk Nederlands blad 

voor zending en werelddiakonaat verlopen 

bevredigend. De wens om tot een dergelijk 

informatie-orgaan te komen is algemeen en 

de problemen op het redactionele vlak blijken 

niet onoverkomelijk. Er zijn nog tal van 

vragen op het financiële en technische vlak, 

die om een oplossing vragen, voordat 

(volgens plan) in voorjaar 1969 het 

verlossende woord hierover kan worden 

gesproken. 
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Nieuwsblad van het Noorden 01-11-

1968 

Kans op nieuwe collecte voor Biafra 

(Van onze Haagse correspondent) 

De mogelijkheid is niet uitgesloten dat de 

stichting Vluchtelingenhulp Biafra-conflict 

opnieuw een inzamelingsactie gaat houden. 

Dit om de lopende hulpacties te kunnen 

voortzetten nodig voor het herstel van de 

getroffen gebieden in Nigeria. Over 'n nieuwe 

inzamelingsactie is evenwel nog geen 

concreet besluit genomen, zo deelde mr. van 

Walsum, voorzitter van de stichting gisteren 

in Den Haag op een persconferentie mee. 

Het besluit voor een nieuwe actie voor de 

slachtoffers van de Nigeriaanse oorlog hangt 

af van de beslissing of de stichting zal blijven 

voortbestaan of niet. Daarover zal in de 

komende weken overleg worden gepleegd 

tussen de vier organisaties, die deel van de 

stichting uitmaken. Dat zijn het 

Nederlandsche Roode Kruis, Unicef, Mensen 

in Nood en Oecumenische Hulp. Elk van de 

vier organisaties heeft voor de hulpoperaties 

in Nigeria en Biafra, de afgescheiden 

deelstaat, uit de inzamelingspot f 3.100.000 

gekregen; prinses Irene, die een afzonderlijke 

actie voert een ton, evenals de stichting 

„Terre des Hommes". Er is destijds 13 miljoen 

Ingezameld, van nu dus nog vier ton over is. 

Dit bedrag zal als reserve dienen voor het 

geval andere organisaties of Instellingen, 

werkzaam in Nigeria of Biafra „om geld 

komen aankloppen", zoals de heer van 

Walsum het uitdrukte. 

 

Algemeen Handelsblad 01-11-1968 
Stichtingsbestuur:  

Hulp aan Biafra zal moeten voortduren 

(Van onze Haagse redacteur)  

DE Stichting vluchtelingenhulp Biafra-conflict, 

die het Nederlandse volk In korte tijd wist te 

bewegen voor de slachtoffers van de oorlog 

een bedrag van ongeveer ƒ 13 miljoen bijeen 

te brengen, heeft gisteren bij monde van 

voorzitter mr. G. E. van Walsum 

verantwoording afgelegd over de besteding 

van de gelden. Het bestuur van de Stichting 

is er zich intussen van bewust, dat de hulp 

aan de bevolking niet alleen nu moet 

voortduren, maar ook na het beëindigen van 

het conflict. Daarvoor zal dan wellicht 

opnieuw een oproep tot bijstand worden 

gedaan.  

Het stichtingsbestuur zal dan ook op korte 

termijn moeten beslissen of het blijft 

voortbestaan of kan worden opgeheven, het 

dan aan de (internationale) organisaties 

overlatende zelf de nodige middelen voor de 

hulp in de naaste toekomst te vinden. Nu 

reeds staat vast, dat in elk geval, zo lang het 

conflict voortduurt, nog zeer veel geld nodig 

zal zijn. Het Internationale Rode Kruis heeft 

dan ook al een dringend beroep op de 

nationale Rode Kruisverenigingen gedaan 

blijvend steun te verlenen.  

Het Ned. Roode Kruis, Mensen in Nood 

(Caritas), Unicef en de stichting 

Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen (Wereldraad van Kerken) 

hebben uit de opbrengst van de actie van de 

stichting Vluchtelingenhulp Biafra-conflict, elk 

in totaal ƒ 3,1 miljoen ontvangen. Van het 

resterende bedrag is aan de actie van prinses 

Irene en aan Terre des Hommes elk ƒ 

100.000 beschikbaar besteld. Bovendien 

heeft het bestuur van de stichting 

Vluchtelingenhulp Biafra-conflict aan de actie 

Luchtbrug Biafra laten weten, dat, als voor de 

verpleging van de vijf Biafraanse kinderen, 

die in ons land vertoeven, geld nodig zal zijn, 

het bereid is daarvoor maximaal ƒ 25.000 ter 

beschikking te stellen.  

Voorts heeft het stichtingsbestuur nog een 

goederenzending voor een opvangkamp in 

Libreville gefinancierd. Bij het bestuur komen 
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overigens nog bijna dagelijks aanvragen 

binnen voor hulpverlening in een of andere 

vorm. Daarom acht men het gewenst 

voorlopig een kleine reserve te houden. De 

stichting Vluchtelingenhulp Biafra-conflict 

heeft voor haar inzamelingsactie tot nu toe ƒ 

24.000 aan kosten gemaakt hetgeen 

neerkomt op een-derde cent per ingezamelde 

gulden. 

 

Trouw 01-11-1968 

Dertien miljoen voor Biafra geheel verdeeld 

Van onze Haagse redactie 

DEN HAAG — De ƒ 13 miljoen, die het 

Nederlandse volk onlangs bijeenbracht 

tijdens een bliksemcampagne voor de 

stichting 'Vluchtelingenhulp Biafra-conflict' is 

thans praktisch geheel verdeeld. De 

voorzitter van de stichting, mr. G. E. van 

Walsurn deelde gisteren mee. dat in eerste 

aanleg vier organisaties, t.w. het Rode Kruis. 

Mensen in Nood (afdeling Nederland van 

Caritas Internationals), de stichting 

Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen en Unicef elk ƒ3 miljoen 

ontvingen. Het overblijvende bedrag van ƒ1 

miljoen is thans verder verdeeld. Elk der vier 

organisaties ontving nog eens ƒ 100.000. 

Eenzelfde bedrag ging naar de actie van 

prinses Irene en naar Terre des Hommes. 

Een bedrag van ƒ 250.000 wordt in reserve 

gehouden om mogelijke steun te verlenen 

aan de hulp voor Biafraanse kinderen, die 

naar ons land komen voor genezing. De rest, 

aldus mr. Van Walsurn, wordt in reserve 

gehouden. 

De vier organisaties hebben ook 

verantwoording van de besteding van liet 

geld afgelegd. Het Rode Kruis stak een 

belangrijk deel in de kosten van het 

gecharterde vliegtuig. Verder werd f 500.000 

besteed voor baby- en kindervoeding en 

kreeg het internationale Rode Kruis een 

belangrijke bijdrage. Het Rode Kruis heeft 

nog ƒ 575.000 over en zal daarmee verder 

het internationale Rode Kruis helpen. 

'Mensen in nood' leverde bijdragen aan een 

luchtbrug, aan de financiering van 

voedselcentra in Biafra. aan verzorging 

Biafraanse kinderen, medicamenten en 

levensmiddelen. Deze organisatie heeft nog ƒ 

53.000 ter beschikking. Unicef-Nederland 

stelde het bedrag ter beschikking aan de 

internationale organisatie Unicef, die reeds 

meer dan f 7.2 miljoen aan de hulpactie 

besteedde en dezer dagen beslist over het 

voteren van nog eens ƒ 5.4 miljoen. De 

oecumenische hulp gaf reeds bijna ƒ 2 

miljoen uit, o.a. voor vervoer van voedsel, 

medicijnen e.d. en medische teams. In studie 

is de mogelijkheid om nog een medisch team 

te zenden en om kinderen over te brengen en 

te verplegen in Kameroen. 

 

De Volkskrant 01-11-1968 
Stichting Vluchtelingenhulp  

Dertien miljoen gulden verdeeld voor Biafra 

(Van onze correspondent)  

DEN HAAG, 1 nov. — Het Nederlandsche 

Roode Kruis, het Nederlands Comité Unicef 

en de Stichting Mensen in Nood hebben elk 

3,1 van de in totaal 13 miljoen gulden 

ontvangen die de nationale actie van 

slachtoffers van de oorlog in Biafra heeft 

opgebracht. Dit is gisteren in Den Haag 

meegedeeld door de voorzitter van de 

stichting Vluchtelingenhulp Biafra, mr G. van 

Walsurn.  

Twee miljoen gulden is naar de stichting 

Oecumenische Hulp gegaan. Van het 

resterende bedrag is een ton beschikbaar 

gesteld voor de actie van prinses Irene, 

eenzelfde bedrag voor Terre des Hommes. 

De actie zelf heeft ongeveer 42.000 gulden 

gekost. De overige gelden zullen in reserve 

worden gehouden.  
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Het Rode Kruis heeft voor zijn 

voedselvluchten naar Biafra ongeveer 1,8 

miljoen gulden uitgetrokken. Er zijn nu in 

totaal vijftig vluchten uitgevoerd. Voor een 

half miljoen is kinder- en babyvoeding voor 

Biafra gekocht en ruim twee ton is 

overgemaakt aan het internationale comité 

van het Rode Kruis. Ongeveer 575.000 

gulden moet nog worden besteed. Het 

Nederlandse Unicefcomité heeft de 3,1 

miljoen aan de internationale organisatie 

Unicef geschonken, die nu in totaal 7,2 

miljoen heeft besteed aan de hulpverlening. 

De stichting Mensen in Nood heeft het 

bedrag van 3,1 miljoen vrijwel helemaal 

gebruikt voor onder meer bijdragen aan de 

luchtbrug Sao Tomé - Biafra, aan 

voedselcentra, medicamenten en aan de 

verzorging van zeshonderd Biafraanse 

kinderen in Gabon. De stichting 

Oecumenische Hulp heeft haar twee miljoen 

gulden besteed ten behoeve van voedsel en 

medicijnen voor de Nederlandse dokter 

Middelkoop.  

De stichting overweegt een medisch team 

van vier man uit te zenden naar Itigidi in 

Oost-Nigeria. Ook wordt een plan bestudeerd 

om kinderen naar Kameroen over te brengen 

en daar te verzorgen. De stichting houdt een 

deel van het beschikbare geld in reserve voor 

opbouw van vernielde scholen en 

ziekenhuizen. Dit kan gebeuren zodra de rust 

in Biafra enigszins is teruggekeerd. 

 

Het Parool 01-11-1968 

OPBRENGST VAN BIAFRA-ACTIE 

VERANTWOORD 

DEN HAAG, vrijdag (ANP). — Van de 13 

miljoen gulden die de nationale actie voor de 

slachtoffers van het Biafra-conflict heeft 

opgebracht is 12,4 miljoen gegaan naar vier 

grote organisaties die zich met rechtstreekse 

hulpverlening aan Biafra/Nigerië bezig 

houden. Dat zijn Het Nederlandsche Roode 

Kruis, de Stichting mensen in nood (Caritas), 

de Stichting oecumenische hulp en het 

Nederlands Comité Unicef (kinderfonds VN). 

Vertegenwoordigers van deze vier 

organisaties hebben gisteren tijdens een 

bijeenkomst in het gebouw van het Rode 

Kruis te Den Haag uiteengezet hoe ze de 3,1 

miljoen hebben besteed die zij elk van de 

ingezamelde gelden hebben ontvangen. 

Het Rode Kruis heeft onder meer 50 vluchten 

op Biafra uitgevoerd en kinder en 

babyvoeding gekocht, de Stichting mensen in 

nood heeft het geld besteed aan bijdragen 

voor de luchtbrug Sao Tomé-Biafra, aan 

voedselcentra en de verzorging van 

Biafraanse kinderen in Gabon, de stichting 

oecumene heeft geld uitgetrokken voor 

medische hulp en houdt een deel in reserve 

voor de opbouw van vernielde scholen en 

ziekenhuizen zodra de rust in het gebied 

enigszins zal zijn teruggekeerd en het 

Nederlandse comité Unicef heeft de 3,1 

miljoen ter beschikking gesteld van de 

internationale organisatie. 

Mr. G. E. van Walsurn, voorzitter van de 

stichting die de inzamelingsactie in ons land 

organiseerde, deelde gisteren mee dat 

bedragen van een ton ter beschikking zijn 

gesteld voor de acties van prinses Irene en 

Terre des Hommes en dat de rest van het 

geld in reserve wordt gehouden in verband 

met nog lopende aanvragen. De kosten van 

de actie hebben 42.000 gulden bedragen. 

 

Leeuwarder Courant 01-11-1968 
Van eerder ingezamelde 13 miljoen vier ton 

over  

Mogelijk weer een actie voor Biafra 

(Van onze correspondent)  

De mogelijkheid is niet uitgesloten dat de 

stichting „Vluchtelingehulp Biafra-conflict" 

opnieuw een inzamelingsactie gaat houden. 
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Dit om de lopende hulpacties te kunnen 

voortzetten, en nieuwe op te zetten, nodig 

voor het herstel van de getroffen gebieden in 

Nigeria. Over een nieuwe inzamelingsactie is 

evenwel nog geen concreet besluit genomen, 

zo deelde mr. Van Walsurn, voorzitter van de 

stichting gisteren in Den Haag op een 

persconferentie mee.  

Het besluit voor een nieuwe actie voor de 

slachtoffers van de Nigeriaanse oorlog hangt 

af van de beslissing of de stichting zal blijven 

voortbestaan of niet. Daarover zal in de 

komende weken overleg worden gepleegd 

tussen de vier organisaties, die deel van de 

stichting uitmaken. Zoals bekend zijn dat het 

Nederlandsche Roode Kruis, Unicef, 

„Mensen in Nood" en „Oecumenische Hulp." 

Elk van de vier organisaties heeft voor de 

hulpoperaties in Nigeria en Biafra, de 

afgescheiden deelstaat, uit de inzamelingspot 

f 3.100.000 gekregen, prinses Irene, die een 

afzonderlijke actie voert een ton, evenals de 

stichting „Terre des Hommes". Er is destijds 

dertien miljoen ingezameld, waarvan nu dus 

nog vier ton over is. Dit bedrag zal als 

reserve dienen voor het geval andere 

organisaties of instellingen, werkzaam in 

Nigeria of Biafra „om geld komen 

aankloppen", zoals de heer Van Walsurn het 

uitdrukte.  

Uit de verantwoording die deze vier 

organisaties over de uitgegeven gelden 

hebben afgelegd, blijkt dat het Roode Kruis 

en Unicef niets meer over hebben en binnen 

korte tijd dringend geld nodig zullen hebben. 

„Mensen in Nood" en „Oecumenische hulp" 

kampen nog niet zo direct met nijpend 

geldgebrek. 

De Tijd 01-11-1968 

Verdeling twaalf miljoen  

Opbrengst Biafra voor belangrijk deel 

besteed 

DEN HAAG, 1 nov. — Van de dertien miljoen 

gulden, die de nationale actie voor de 

slachtoffers van het Biafra-conflict heefi 

opgebracht, is 12.4 miljoen naar het 

Nederlandsche Roode Kruis, de Stichting 

Mensen in Nood, de Stichting Oecumenische 

Hulp en het Nederlandse comité Unicef, 

gegaan. Een ton is beschikbaar gesteld voor 

de actie van prinses Irene, een ton voor 

„Terre des Hommes". De rest van het geld 

wordt in reserve gehouden voor nog lopende 

aanvragen om financiële hulp. De kosten van 

de actie hebben ongeveer ƒ 42.000 

bedragen. Dit deelde mr. G. E. van Walsum, 

voorzitter van de Stichting Vluchtelingenhulp 

Biafra-conflict, gistermiddag mee op een 

bijeenkomst in het gebouw van het 

hoofdbestuur van het Roode Kruis in Den 

Haag.  

Het Nederlandsche Roode Kruis heeft voor 

de hulpverlening met een Nederlands 

vliegtuig 1.8 miljoen uitgetrokken. Dit vliegtuig 

heeft nu een vijftigtal vluchten op Biafra 

uitgevoerd. Voor een half miljoen is kinderen 

babyvoeding voor Biafra gekocht. Het 

Nederlands Comité Unicef heeft de 3,1 

miljoen ter beschikking gesteld van de 

internationale organisatie Unicef. omdat het 

Nederlands comité zelf geen uitvoerende 

taak heeft. Unicef neeft sinds het begin van 

het conflict Nigeria-Biafra ongeveer 7,2 

miljoen aan hulpverlening besteed. De 

stichting Mensen in Nood, de Nederlandse 

afdeling van Caritas Internationalis, heeft 

haar bedrag van 3.1 miljoen op ruim ƒ 50.000 

na besteed, o.m. voor bijdragen aan de 

luchtbrug Sao Tomé-Biafra, aan 

voedselcentra, aan de verzorging van 600 

Biafraanse kinderen in Gabon, aan 

medicamenten en aan drie medische teams.  

De Stichting Oecumenische Hulp, 

corresponderend met de Wereldraad van 

Kerken, heeft bijna twee miljoen besteed voor 

het werk van de Nederlandse dokter 

Middelkoop en voor voedsel en medicijnen. 

De stichting overweegt een medisch team 

van vier man uit te zenden naar Itigidi in 

Oost- Nigeria en bestudeert voorts een 
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project om kinderen over te brengen en te 

verzorgen in Kameroen. 

 

De Volkskrant 26-11-1968 

WEINIG GOEDS VERWACHT VAN 

POPRTUGALS CAETANO  

Machine is dezelfde gebleven 

(Van onze speciale verslaggever)  

UTRECHT, 26 nov.  

“Veel goeds hoeven de Afrikaanse koloniën 

van Portugals nieuwe Premier, dr Caetano, 

niet te verwachten. Caetano mag dan 

misschien een minder krachtige 

persoonlijkheid zijn dan zijn voorganger 

Salazar, de machine is dezelfde gebleven" 

Mevrouw Janet Mondlane is er van overtuigd 

dat FRELIMO, het Bevrijdingsfront voor 

Mozambique, nog een lange, harde strijd 

tegen de Portugese overheersers te wachten 

staat. 

Deel tekst niet te lezen met OCR 

Op het Utrechtse bureau van de Stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen vertelt zij: Onze voornaamste 

taak is het kweken van voldoende kader om 

een onafhankelijk Mozambique in staat te 

stellen op eigen benen te staan. 

Deel tekst niet te lezen met OCR 

Portugal heeft de Afrikaanse inwoners van 

Mozambique vijf eeuwen met opzet achterlijk 

gehouden. Dat geldt ook voor Portugals 

overige Afrikaanse koloniën, Angola en 

Guinee."  

Wie financiert het instituut?  

„De Ford-stichting zorgde voor een 

aanloopkapitaal. Later begonnen 

verschillende landen, Zweden, India, Italië en 

Tsjechoslowakije, financiële en materiële 

steun te geven. Wij proberen thans in zoveel 

landen geld los te krijgen, omdat het instituut 

een enorme groei doormaakt. In de 

vluchtelingenkampen in Tanzania hebben wij 

lagere scholen opgericht. Het instituut 

beschikt thans over een middelbare school 

en verscheidene technische scholen. Het 

organiseert cursussen voor 

landbouwdeskundigen, onderwijzers, 

verplegers en bestuursambtenaren. In vele 

gevallen betaalt het instituut de reiskosten 

voor Mozambiquanen die een beurs hebben 

gekregen om in het buitenland te studeren. In 

de bevrijde gebieden, de noordelijke (aan 

Tanzania, grenzende) provincies Niassa en 

Cabo Delgado zorgen wij ervoor, dat 

tienduizenden jongeren naar school kunnen 

gaan. Duizenden volwassenen krijgen 

onderricht in lezen en schrijven".  

Is er geen gevaar voor acties van het 

Portugese leger?  

„Het bevrijdingsfront heeft de strijd verlegd 

naar de provincie Tete. Niassa en Cabo 

Delgado, die twee-vijfde van Mozambique 

beslaan, zijn bevrijd op enkele steden en 

militaire posten na. Het enige gevaar komt 

van de Portugese luchtmacht. Om aan de 

bombardementen te ontkomen, worden er 

nieuwe dorpen, verscholen in het oerwoud, 

aangelegd. Hoe veilig het in het noorden is, 

bewijst wel het congres van FRELIMO, dat in 

juni van dit jaar voor het eerst in Mozambique 

kon worden gehouden. Onder de aanwezigen 

bevonden zich ook vertegenwoordigers van 

andere Afrikaanse bevrijdingsbewegingen."  

Probeert het Mozambique instituut in de 

bevrijde gebieden een nieuwe maatschappij 

op te bouwen?  

„Het heeft geen zin de bevrijding van 

Mozambique louter en alleen vanuit militair 

oogpunt te bekijken. Wij leren de bevolking 

zichzelf te bedruipen. De Afrikanen in 

Mozambique zijn honderden jaren lang door 

de Portugezen gebruikt. Zij waren en zijn 

voor een groot deel nog steeds de 

werkpaarden van het koloniale bestuur. Eigen 
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initiatieven mogen zij niet ontplooien. 

Honderdduizenden Mozambiquanen zijn 

verhuurd aan de mijnen in Zuid-Afrika en 

Rhodesië. De Portugezen dwingen 

Afrikaanse boeren bepaalde produkten te 

verbouwen. De Portugese maatschappijen, 

voor wie zij moeten werken, betalen een veel 

te lage prijs voor hun oogst." „Wij leren de 

Afrikanen om in hun eigen onderhoud te 

voorzien. De boeren werken in coöperaties. 

Wij helpen bij de vorming van een 

bestuursapparaat. De nieuwe maatschappij 

moet van de grond af worden opgebouwd."  

Apartheid  

Is het Portugese koloniale beleid te 

vergelijken met de apartheidspolitiek van 

Zuid-Afrika?  

„In theorie niet. In de praktijk komt het wel op 

hetzelfde neer. De blanke Zuid-Afrikaanse 

regering tracht in haar land bewust een 

gescheiden ontwikkeling van blanken en niet-

blanken door te voeren. De Bantoebevolking 

wordt in enclaves ondergebracht. In de 

Afrikaanse koloniën van Portugal staat iedere 

Afrikaan officieel geboekstaafd als Portugees. 

Maar slechts een uiterst klein gedeelte van 

de Afrikaanse bevolking geniet dezelfde 

voorrechten als de Portugese kolonisten. De 

Afrikaan moet aan een aantal voorwaarden 

voldoen, wil hij voor volwaardig Portugees 

kunnen doorgaan. De Afrikaan, die tot het 

opzettelijk klein gehouden groepje van de 

Assimilados wil behoren, moet er voor 

zorgen, dat hij de status van beschaafde 

bereikt. Hij moet de Portugese taal in woord 

en schrift beheersen, een Europese leefwijze 

voeren, een gezin kunnen onderhouden en 

een christelijke godsdienst belijden."  

„In de niet-bevrijde gebieden van 

Mozambique vormen de Assimilados het 

grootste gevaar voor het Portugese bewind. 

Duizenden ontwikkelde Afrikanen, die het 

hebben aangedurfd kritiek te spuien, zijn 

gevangen gezet. In economisch opzicht levert 

de bevoorrechte positie van de gelijk-

geschakelden nauwelijks voordeel op. 

Portugezen genieten overal de voorkeur. Zij 

zien nog liever een der hunnen als 

straatveger dan een Afrikaan."  

Werken er voor FRELIMO en het instituut 

veel Assimilados?  

„De meeste leidinggevende figuren bij ons en 

het front zijn ontwikkelde Afrikanen. Hun 

status verschaft hun een grotere 

bewegingsvrijheid. In tegenstelling tot hun 

minder bedeelde landgenoten hoeven zij 

geen vergunning aan te vragen, wanneer zij 

van het ene district naar het andere willen 

reizen. Zij mogéri vrij gaan en staan, waar zij 

willen. Daardoor kunnen zij zich 

gemakkelijker bij ons aansluiten."  

Kerk  

Hoe is uw houding tegenover de katholieke 

kerk?  

„Het Mozambique instituut heeft zich niet aan 

een godsdienst gebonden, hoewel het 

merendeel van het onderwijzend personeel in 

Tanzania en de bevrijde gebieden katholiek 

is. Enkele jaren geleden hebben wij een 

beroep op de katholieke kerk gedaan om op 

de een of andere manier blijk te geven van 

hun steun voor ons werk. Tot dusverre is een 

reactie op onze oproep uitgebleven." „U moet 

goed begrijpen dat tot voor kort de katholieke 

kerk in Mozambique, evenals trouwens in het 

moederland, vereenzelvigd werd met het 

Portugese bewind. Pas in de laatste jaren 

heeft de kerk onder de revolutionairen van 

Mozambique haar image kunnen verbeteren. 

De kritiek van katholieke zijde op het 

Portugese stelsel groeit, ondanks de grote 

gevaren die daaraan verbonden zijn. 

Portugese missionarissen, die kritiek 

uitoefenen, krijgen het zwaar te verduren. 

Buitenlandse missionarissen, die blijk geven 

van een openlijke anti- Portugese gezindheid, 

worden onmiddellijk Mozambique uitgezet. 

Maar kritiek van binnenuit is niet voldoende. 

Wordt het niet hoog tijd, dat de katholieken in 
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het buitenland belang gaan stellen in wat er 

zich afspeelt in Mozambique en de andere 

Portugese koloniën?"  

CEES GLOUDEMANS 

 
Janet Mondlane: bepaald niet overbodig  

Foto: Wim Ruigrok 

 

Leeuwarder Courant 28-11-1968 

Leeuwarder automonteur hoopt spoedig 

weer naar Biafra te kunnen gaan 

Als alles volgens plan verloopt reist de 27-

jarige Eeltje Kimsma, automonteur van 

beroep, Achter de Hoven 328 te Leeuwarden 

binnenkort met een medisch hulpteam naar 

Biafra. Dat zal dan de tweede keer zijn, van 

juni 1965 tot juni vorig jaar zat Kimsma daar 

ook al; toen heette het nog Oost-Nigeria. In 

die tijd waren er al wel moeilijkheden, maar in 

het openbaar kwam daar nog niet zoveel van 

naar buiten. Hoewel de situatie nu totaal 

anders is heeft de heer Kimsma geen ander 

plan dan terug te keren. „Er zullen natuurlijk 

vrij veel mensen die je gekend hebt niet meer 

leven. We hebben er in de goede tijd 

gezeten, nu zijn we, vind ik, eigenlijk moreel 

verplicht ook in de rotte tijd te komen. Toen 

we vorig jaar wat overhaast weg moesten 

voelden we ons alsof we vluchtten." 

De heer Kimsma is voor de tweede keer 

gekeurd, hij heeft alle injecties gehad behalve 

die voor de gele koorts — daar moet hij voor 

naar Amsterdam —, is in het medisch 

hulpteam opgenomen, maar wacht nu, met 

de anderen van de ploeg, op toestemming 

van de Nigeriaanse regering het bezette 

gedeelte binnen te gaan. Het is de Stichting 

Oecumenische Hulpverlening te Utrecht die 

het plan heeft opgezet. De vorige reis van de 

heer Kimsma werd georganiseerd door de 

Stichting Nederlandse Vrijwilligers. Samen 

met zes jonge Nederlanders vertrok hij in juni 

'65 per vliegtuig naar Lagos. Werd met een 

diner ontvangen door de Nederlandse 

ambassadeur aldaar — „een heel vriendelijk 

stel mensen" —, ging de volgende dag naar 

Port Harcourt en vertrok daarvandaan het 

binnenland in, naar de plaats Owerri. Daar 

was een compleet kamp ingericht als centrum 

voor vrijwilligers. In totaal zaten er plm. vijftig 

jongelui 

Vanuit Owerri opereerden de zeven jongens 

uit Nederland in de plaatsen rondom. De heer 

Kimsma werkte, overeenkomstig zijn beroep, 

voornamelijk met garagehouders. Dat was 

een vreemde ervaring in het begin. Niet 

alleen voor de vrijwilliger zelf, maar ook voor 

de Nigerianen. „Die hadden nog nooit 

meegemaakt, dat blanken hen kosteloos 

hielpen." De hulp bestond voornamelijk uit het 

geven van adviezen om het werk te 

vergemakkelijken. Om de Nigeriaanse 

bevolking te leren dat je aan een werkbank 

beter kunt werken dan zittend op de grond. 

Dat je met behulp van een paar buizen en 

een stuk ketting een soort takel kunt maken 

om de motor uit en in een auto te lichten. Dat 

dat beter gaat dan een stuk touw om de 

motor te binden en er dan met dertig man 

aan te gaan sjorren. Ze leerden de mensen 

er van goedkope sloopmaterialen handige 

gereedschappen te maken. 

Of de bevolking alles meteen voor geweldig 

aannam? „Nou, in het begin kwam je ergens, 

hè, je zocht de manager op en stak je 
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verhaaltje af. Hebt u moeilijkheden, vroeg je 

dan. Maar achteraf gezien was dat zeer stom, 

natuurlijk had die man geen moeilijkheden en 

als ze er wel waren vertelde hij ze gewoon 

niet. Dan moest je er maar achter komen 

door te observeren. En als je ergens voor het 

eerst kwam dan probeerden ze je uit. Je 

moest maar laten zien dat het ook allemaal 

waar was wat je daar stond te verkondigen. 

Maar als je het dan ook goed deed in hun 

ogen, dan had je het gewonnen. Op het 

gebied van techniek zijn ze daar ontzettend 

slecht, de manier waarop ze een auto 

repareren, het is knoeien! 

De manager van een bedrijf heeft vaak wel 

veertig betalende leerlingen in dienst. Na een 

jaar of vier gaan die weg en beginnen een 

eigen bedrijf. Maar, ze leren altijd net iets 

minder als hun leermeester. Men kent wel 

iets van de praktijk maar niets van de theorie. 

Dat is natuurlijk een hiaat in de 

schoolopleiding, maar ja, er is geen 

leerplicht."  

Naast de voorlichting! die hij als automonteur 

ga} werkte de heer Kimsma ook op ander 

terrein. “Dan weer als tekenaar, dan weer als 

elektricien, je moet gewoon zo flexibel zijn dat 

je naast je vak kunt werken." Tien maanden 

van zijn verblijf in Oost-Nigeria werkte 

Kimsma voor een aannemer. Onder zijn 

toezicht werd er een werkplaats opgebouwd 

— „ik had er helemaal geen verstand van, 

maar ik haalde mijn adviezen bij een 

Nederlandse architect — hij adviseerde de 

elektricien, richtte de werkplaats in met tafels 

en banken, verzorgde een systematisch 

ingericht magazijn en zette er een 

administratiesysteem op. De aannemer bood 

de heer Kimsma een contract aan om bij hem 

als chef-monteur in dienst te treden. „Ik nam 

het aan, maar het ging niet door. De toestand 

werd te gek. De Ibo's begonnen de Haussa's 

aan te vallen. Op de markt in Port Harcourt 

liep ik eens met een paar Nigerianen van het 

centrum in Owerri en toen belandden we daar 

midden in een enorme oproer. Verschillende 

Haussa's werden daar door Ibo's met stokken 

doodgeslagen. Een raar gezicht, we hebben 

maar gemaakt dat we weg kwamen. We 

mochten ons bijvoorbeeld niet in politieke 

discussies mengen dat stond in het contract 

van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers in 

onrustige perioden vluchtte iedereen de bush 

in. Vaak werd plotseling afgebroken wat je 

net had opgebouwd." 

Desondanks kwam de heer Kimsma 

bevredigd en al weer vol plannen om gauw 

terug te gaan vorig jaar in Nederland aan. Hij 

ging uit zucht naar avontuur, kon mensen 

helpen en zag wat van de wereld. Tijdens de 

periode in Nigeria maakte hij reizen naar 

Kameroen en de terugtocht naar Nederland 

voerde hem langs Cairo (in de juni-crisis), 

Athene (waar het ook juist wat rommelig was) 

en Rome. Als technische man van een 

medisch hulpteam bestaande uit doktoren, 

verpleegsters en sociaal werksters hoopt de 

heer Kimsma spoedig weer naar Oost-Nigeria 

(Biafra) te kunnen vertrekken. 

 
De heer Kimsma met vier Nigerianen tijdens 

een bijscholingscursus in het kamp te Owerri. 

Tijdens deze zgn. seminars wordt de 

Nigerianen geleerd van sloopmateriaal 

handige reparatiehulpmiddelen te maken. 
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