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SOH in de kranten van 1969 

Artikelen verzameld door Henk Zomer m.b.v. Delpher (beheerd door de Koninklijke bibliotheek, 

i.s.m. universiteiten en archieven) 

De scans zijn door Delpher met behulp van een ocr-programma in tekst omgezet, waar fouten direct opvielen zijn ze 

door mij gecorrigeerd, maar er zullen veel ocr-fouten over het hoofd zijn gezien, Henk Zomer. 

 

Leeuwarder Courant / 15-01-1969 

Regering stelt twee miljoen ter 

beschikking voor Nigerië 

De Nederlandse regering heeft uit fondsen 

voor ontwikkelingshulp opnieuw twee miljoen 

gulden ter beschikking gesteld voor de 

noodlijdende bevolking van Nigeria. Het 

bedrag wordt overgemaakt aan vier 

organisaties die zich met hulpverlening in 

Nigeria bezighouden, te weten de stichting 

„Mensen in nood" in Den Bosch, de 

„Stichting oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen" te Utrecht, het Nederlandsche 

Roode Kruis in Den Haag en de stichting 

Nederlands Comité Unicef in Den Haag. Zij 

komen elk voor een bedrag van 500.000 

gulden in aanmerking. Tevoren had de 

Nederlandse regering reeds ruim twaalf 

miljoen gulden voor de slachtoffers van de 

oorlogvoering in Nigeria uitgetrokken. 

De nieuwe schenking zal met name worden 

aangewend ter bestrijding van de hoge 

kosten van vervoer — waarbij speciaal wordt 

gedacht aan de instandhouding van de 

luchtbrug — en voor de aankoop van voedsel 

en geneesmiddelen. De PvdA-fractieleider in 

de Tweede Kamer heeft de regering gisteren 

gevraagd meer te doen voor Nigeria en de 

Kamer tevens een overzicht te geven van 

de hulp, die reeds werd verleend. 

 

 

 

Het Parool / 16-01-1969 

Regering stelt twee miljoen ter 

beschikking voor Nigerië 

DEN HAAG, donderdag (ANP). — De 

Nederlandse regering heeft uit fondsen voor 

ontwikkelingshulp opnieuw twee miljoen 

gulden ter beschikking gesteld voor de 

noodlijdende bevolking van Nigerië. 

Het bedrag wordt overgemaakt aan vier 

organisaties die zich met hulpverlening in 

Nigerië bezighouden, te weten de Stichting 

Mensen in Nood in Den Bosch, de 

Stichting oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen te Utrecht, de Vereniging het 

Nederlandsche Roode Kruis in Den Haag en 

de Stichting Nederlands Comité Unicef in 

Den Haag. Zij komen elk voor een bedrag 

van 500.000 gulden in aanmerking. De 

Nederlandse regering heeft eerder ruim 

twaalf miljoen gulden voor de slachtoffers van 

de oorlogvoering in Nigerië uitgetrokken. De 

nieuwe schenking zal met name worden 

aangewend ter bestrijding van de hoge 

kosten van vervoer — waarbij speciaal wordt 

gedacht aan de instandhouding van de 

luchtbrug — en voor de aankoop van voedsel 

en geneesmiddelen. Minister drs. B. J. Udink 

van ontwikkelingshulp hoopt er toe bij te 

dragen, dat de. basis van,de ontwikkeling van 

Nigerië zo min mogelijk wordt aangetast zo 

deelt het ministerie van buitenlandse zaken 

mede. 
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Trouw / 16-01-1969 
Totaal nu gestegen tot veertien miljoen 

gulden  

Nederland geeft weer 2 miljoen voor 

Biafra 

 

DEN HAAG — Nederland heeft opnieuw twee 

miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de 

noodlijdende bevolking in Biafra en Nigeria. 

Het bedrag wordt overgemaakt aan vier 

organisaties die zich met de hulpverlening in 

Nigeria bezighouden. Dat zijn: de Stichting 

mensen in nood, de Stichting oecumenische 

hulp aan kerken en vluchtelingen, het 

Nederlandsche Roode Kruis en de Stichting 

Nederlands Comité Unicef. 

De twee miljoen gulden /.uilen vooral gebruikt 

worden voor de instandhouding van de 

luchtbrug en voor de aankoop van voedsel én 

medicamenten. Door de nieuwe schenking is 

het bedrag van de Nederlandse hulpverlening 

aan Biafra tot ruim 14 miljoen gulden 

gestegen. 

Daags voordat minister Udink de nieuwe 

Nederlandse financiële hulp bekend maakte, 

had de PvdA-fractieleider in de Tweede 

Kamer, drs. J. M. den Uyl naar de 

Nederlandse hulp aan de noodlijdende 

gebieden in Nigeria en Biafra geïnformeerd. 

Met name vroeg Den Uyl minister; Luns of 

Nederland bereid is vliegtuigen voor 

voedseldroppings boven Biafra beschikbaar 

te stellen, nu het internationale Rode Kruis de 

voedselvluchten naar de door honger 

getroffen gebieden heeft moeten staken. Een 

initiatief als Den Uy  voorstelt, zou genomen 

kunnen worden, zo meent hij, in 

samenwerking met andere landen, met name 

de Scandinavische landen en Canada. 

 

 

Friese Koerier / 16-01-1969 

Opnieuw twee miljoen voor 

Biafranen 

DEN HAAG (ANP) — De Nederlandse 

regering heeft uit fondsen voor 

ontwikkelingshulp opnieuw twee miljoen 

gulden ter beschikking gesteld voor de 

noodlijdende bevolking van Biafra. Het 

bedrag wordt overgemaakt aan vier 

organisaties die zich met hulpverlening in 

Nigeria bezighouden, te weten de stichting 

„Mensen in Nood" in Den Bosch, de Stichting 

oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen te Utrecht, de vereniging Het 

Nederlandsche Roode Kruis in Den Haag en 

de Stichting Nederlands Comité Unicef in 

Den Haag. Zij komen elk voor een bedrag 

van 500.000 gulden in aanmerking. Tevoren 

had de Nederlandse regering reeds ruim 

twaalf miljoen gulden voor de slachtoffers van 

de oorlogsvoering in Nigeria uitgetrokken. 

De nieuwe schenking zal met name worden 

aangewend ter bestrijding van de hoge 

kosten van vervoer — waarbij speciaal wordt 

gedacht aan de instandhouding van de 

luchtbrug — en voor de aankoop van voedsel 

en geneesmiddelen. 

 

Nederlands Dagblad / 16-01-1969 

Twee miljoen voor Nigeria 

DEN HAAG — De Nederlandse regering 

heeft uit fondsen voor ontwikkelingshulp 

opnieuw twee miljoen gulden ter beschikking 

gesteld voor de noodlijdende bevolking van 

Nigeria. 

Het bedrag wordt overgemaakt aan vier 

organisaties die zich met hulpverlening in 

Nigeria bezighouden, te weten de stichting 

„mensen in nood" in Den Bosch, de Stichting 
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Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen te Utrecht. de vereniging het 

Nederlandsche Roode Kruis in Den Haag en 

de stichting Nederlands Comité Unicef in Den 

Haag. Zij komen elk voor een bedrag van 

500.000 gulden in aanmerking. Tevoren had 

de Nederlandse regering reeds ruim twaalf 

miljoen gulden voor de slachtoffers van de 

oorlogvoering in Nigeria uitgetrokken. 

Engeland heeft gisteren een initiatief 

genomen in de Nigeriaanse kwestie, hebben 

zegslieden in Londen meegedeeld. De 

Nigeriaanse vertegenwoordiger zou bereid 

zijn zonder voorafgaande voorwaarden te 

spreken met de in Londen vertoevende 

Biafraanse vertegenwoordigers. Engeland wil 

naar de Biafraanse leider kolonel Ojoekwoe 

'n missie sturen wanneer Nigeria daarmee 

akkoord gaat. 

 

De Tijd / 16-01-1969 
W. Janssen collectant in het groot  

WAAR GAAT HET GELD NAAR TOE  

SAMENWERKING NOODZAKELIJK 

(Van onze speciale verslaggever) DEN 

BOSCH, 16 jan. — „Ik sta versteld wat 

particulieren geven. Gemiddeld krijgen wij 20 

gulden per gift binnen. En dat gaat in 

stijgende lijn. Dat gemiddelde kun je alleen 

handhaven als je de mensen laat weten 

waarvoor ze geven". De heer W. A. Janssen 

(46) leidt sinds enkele jaren de stichting 

Mensen in Nood, ook wel bekend als Caritas 

Neerlandica, aangesloten bij de 

hulporganisatie Caritas Internationalis. Als 

oud-zakenman en publicist heeft hij de leiding 

van de stichting meteen zakelijk aangepakt. 

Het gebouw, van waaruit grote sommen geld 

Worden verzameld en doorgestuurd, verschilt 

dan ook niet van een ander modern 

kantoorgebouw. De heiligenprentjes aan de 

muur zijn vervangen door één keiharde foto 

van een misdeeld kind. De heer Janssen is 

een groot voorstander van samenwerking 

tussen de vier grote Nederlandse 

hulporganisaties, Caritas, Rode Kruis, Unicef 

en de Oecumenische Raad (bedoeld is SOH, 

HZ), bij grote acties als „Eten voor India" en 

„Redt Biafra". „Als deze vier een programma 

op ontwikkelingsgebied opstellen en nauw 

samenwerken krijgen ze makkelijker de pers, 

radio en televisie mee. Voor Biafra hadden 

we nooit zoveel geld binnengekregen als we 

niet samen hadden gedaan." Als het geld 

eenmaal is verzameld, vergeten 

verscheidene organisaties volgens de heer 

Janssen het sluitstuk, dat hun de volgende 

keer weer de medewerking van het publiek 

kan opleveren. Het gaat om de 

verantwoording van de binnengekomen 

gelden. Caritas heeft er een gewoonte van 

gemaakt verantwoordingen uit te geven die 

tot op de cent kloppen, iedereen kan nagaan 

waar het geld gebleven is. Caritas is de 

laatste tijd steeds in het nieuws door de 

hulpverlening aan Biafra, die deze organisatie 

samen met de Wereldraad van Kerken sinds 

het begin van de oorlog onafgebroken 

verleent: De hulp aan Biafra is echter lang 

niet de enige taak waarvoor deze organisatie 

zich gesteld ziet. Caritas was aanwezig bij 

aardbevingen in Perzië, Zuidslavië, Marokko, 

Italië en bij watersnoodrampen in Nederland, 

Italië, Brazilië en Portugal. Veel geld werd 

gestoken in projecten in de 

ontwikkelingslanden en in een aantal op 

zichzelf staande projecten zoals ziekenhuizen 

en scholen. Daar de Nederlandse organisatie 

Mensen in Nood in 1914 begon met de 

huisvesting van de kinderen van Belgische 

vluchtelingen hebben sindsdien ook 

vluchtelingen de aandacht. In het Midden-

Oosten, Azië en Afrika helpt Caritas vooral 

met kleding, voedsel en medicamenten. Uit 

de oorspronkelijke vluchtelingengezinnen 

Oostenrijk en Duitsland komen elk jaar 

honderden kinderen om in ons land bij 

pleegouders een vakantie te houden. 
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Om aan de verwezenlijking van al deze 

doelstellingen toe te komen heeft de heer 

Janssen twaalf mensen in vaste dienst. Daar 

ook de hulpverlening een harde en 

broodnodige taak is geworden kan niet meer 

worden gewerkt met wat weekend-krachten 

die voor niets willen werken. Toch kost de 

administratie de gever geen enkele cent. 

Caritas heeft eigen middelen, waaruit alle 

werknemersacties betaald werknemersacties 

betaald kunnen worden. „Elke cent die bij ons 

binnenkomt gaat zo weer door naar de plaats 

van bestemming. Ik geloof niet dat veel 

organisaties zoiets kunnen beweren", zegt de 

heer Janssen.  

Om meer bekendheid te geven aan de 

projecten waarvoor geld moet worden 

ingezameld geeft Caritas tweemaal per 

kwartaal een krant uit. Clamavi (Ik heb 

geroepen), die iedereen gratis thuis kan 

krijgen. De oplage is nu al 125.000 

exemplaren. Op elke uitgave komen vele 

giften binnen. Elke gever krijgt een 

bedankkaart, waarop hij weer nieuwe 

afnemers van Clamavi kan vermelden. De 

heer Janssen vertelt dat er een duidelijke 

verandering gaande is op het gebied van de 

geldinzameling. Vooral de huis aan huis 

collecte moet het daarbij ontgelden, omdat er 

geen collectanten meer te vinden zijn. De 

geldinzameling wordt bovendien geschaad 

door de tientallen kleine organisaties die 

elkaar het succes niet gunnen. „Ik heb nooit 

geweten dat er zoveel jaloezie bestond onder 

de kleine stichtingen", zegt de heer Janssen. 

Ook de actiecomités vormen soms een 

probleem. Als zij het geld onmiddellijk 

afdragen aan de organisatie, waarmee zij 

samenwerken dan is er niets aan de hand, 

maar soms willen de comités per se het geld 

zelf bestede en raakt 'de gever weer de draad 

kwijt. Hij weet wéér niet waar het geld blijft.  

Mensen in Nood houdt zich ook nog bezig 

met het inzamelen van kleding, hetgeen 

volstrekt uit de tijd lijkt. „Dat is het zeker niet", 

zegt de heer Janssen, „want wij krijgen nog 

honderden aanvragen van missionarissen, 

gevangenisdirecteuren en maatschappelijk 

werksters in eigen land. Steeds als je zo een 

zending het land in ziet gaan begrijp je dat de 

welvaartsstaat er nog niet voor iedereen is". 

 
Caritas directeur W. Janssen  

De gevers raken soms de draad kwijt ..." 

 

 

De Tijd / 16-01-1969 

Opnieuw twee miljoen voor Biafra 

DEN HAAG, 15 jan. — De Nederlandse 

regering heeft uit fondsen voor 

ontwikkelingshulp opnieuw twee miljoen 

gulden ter beschikking gesteld voor de 

noodlijdende bevolking van Nigeria en Biafra. 

Het bedrag wordt overgemaakt aart vier 

organisaties die zich met hulpverlening 

bezighouden, te weten de stichting „Mensen 

in Nood" in Den Bosch, de Stichting 

Oecumenische Hulp aan kerken en 

vluchtelingen te Utrecht, de vereniging het 

Nederlandsche Roode Kruis in Den Haag en 

de stichting Nederlands Comité Unicef in Den 

Haag. Zij komen elk voor een bedrag van 

500.000 gulden in aanmerking. Tevoren had 

de Nederlandse regering reeds ruim twaalf 

miljoen gulden voor de slachtoffers van de 

oorlogvoering in Nigeria uitgetrokken. De 
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nieuwe schenking zal met name worden 

aangewend ter bestrijding van de hoge 

kosten van vervoer — waarbij speciaal wordt 

gedacht aan de instandhouding van de 

luchtbrug — en voor .de aankoop van 

voedsel en geneesmiddelen. Minister Udink 

hoopt hiermede andermaal ertoe bij te 

dragen, dat de basis van de ontwikkeling van 

Nigeria zo min mogelijk wordt aangetast, zo 

deelt het ministerie van buitenlandse zaken 

mede. 

 

Limburgs Dagblad / 16-01-1969 

Nogmaals 2 miljoen voor hulp aan 

Biafra 

DEN HAAP, 16 jan. — De Nederlandse 

regering heeft uit fondsen voor 

ontwikkelingshulp opnieuw twee miljoen 

gulden ter beschikking gesteld voor de 

slachtoffers van het conflict Nigeria - Biafra. 

Het bedrag wordt overgemaakt aan vier 

organisaties die zich met de hulpverlening 

bezighouden, te weten de stichting „Mensen 

in nood" in Den Bosch, de stichting 

„Oecumenische Hulp aan kerken en 

vluchtelingen" te Utrecht, 't Nederlandsche 

Roode Kruis in Den Haag en de stichting 

„Nederlands Comité Unicef" in Den Haag. 

Zij komen elk voor een bedrag van 500.000 

gulden in aanmerking. Tevoren had de 

Nederlandse regering reeds ruim twaalf 

miljoen gulden voor de slachtoffers van de 

oorlogvoering in Nigeria uitgetrokken. 

De nieuwe schenking zal met name worden 

aangewend ter bestrijding van de hoge 

kosten van vervoer, waarbij speciaal wordt 

gedacht aan de instandhouding van de 

luchtbrug - en voor de aankoop van voedsel 

en geneesmiddelen. Minister Udink hoop 

hiermede andermaal er toe bij te dragen, dat 

de basis van de ontwikkeling van Nigeria zo 

min mogelijk wordt aangetast zo deelt het 

ministerie van buitenlandse zaken mede. 

Leeuwarder Courant / 17-01-1969 

Minister Udink: Twee miljoen voor 

Nigeria naar vier organisaties 

De twee miljoen gulden uit de 

'.ontwikkelingshulpfondsen, bestemd voor 

hulpverlening aan de noodlijdende bevolking 

in Nigeria, wordt na overleg met de betrokken 

particuliere organisaties, in vier gelijke delen 

ter beschikking gesteld van: 1. de stichting 

„Mensen in Nood" te 's-Hertogenbosch; 2. de 

Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen te Utrecht; 3. het 

Nederlandsche Roode Kruis, en 4. de 

stichting Nederlands comité Unicef te Den 

Haag. 

Minister Udink heeft dit in een brief aan de 

Tweede Kamer medegedeeld naar aanleiding 

van het verzoek van de socialistische 

fractieleider, drs. Den Uyl, om schriftelijke 

inlichtingen over het al of niet besteden voor 

hulpverlening van een bedrag van twee 

miljoen uit ontwikkelingshulpfondsen. De 

waarde van door de regering verstrekte hulp 

aan Nigeria-Biafra heeft met deze gift een 

totaal bereikt van 14.3 miljoen gulden, aldus 

minister Udink. 

Leeuwarder Courant / 30-01-1969 

 Zondag weer collecte voor 

werelddiakonaat Nieuws uit de 

kerken 

Aanstaande zondag wordt in bijna alle 

protestantse kerken in Nederland de jaarlijkse 

collecte voor het werelddiakonaat gehouden. 

Vorig jaar kregen de kerken via deze collecte 

en aan individuele giften ruim vijf miljoen 

gulden binnen. De grote actie „Kom over de 

brug" heeft in 1968 vrijwel geen nadelige 

invloed gehad op de „normale" inkomsten van 

het werelddiakonaat. De kerken worden bü 

de besteding van de gelden steeds weer voor 

grote problemen gesteld. In de eerste plaats 

zijn er veel meer aanvragen om hulp dan 
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men kan honoreren en in de tweede plaats is 

het bijzonder moeilijk een keuze te maken 

tussen direkte hulp bij acute nood 

(bijvoorbeeld als gevolg van rampen en 

oorlogen) en projekten op langere termijn, 

waardoor men de ontwikkelingslanden in 

staat wil stellen zelf iets aan de verbetering 

van hun omstandigheden te doen. 

In de Gereformeerde Kerken bracht de 

collecte vorig ja«r f 1,8 miljoen op, terwijl er 

aan giften nog eens biina f 1.7 miljoen 

binnenkwam en via de actie ..Kom over de 

brug" (deelafrekening) f 1,4 miljoen. Van de 

uitgaven, die lets hoger lagen dan de 

inkomsten, werd veertig procent besteed aan 

opbouwwerk. Dr. J. van Klinken, directeur 

van het gereformeerd werelddiakonaat, 

vertelde gisteren op een persconferentie in 

Utrecht, dat verder voor hulp in acute 

noodsituaties 10 a 15 procent werd 

uitgegeven en ongeveer 25 procent aan de 

opleiding van de jeugd in de 

ontwikkelingslanden. De resterende negen 

ton werden besteed aan „stille hulp", dat wil 

zeggen aan de leniging van noden, die in de 

betrokken landen „officieel" niet bestanden, 

zodat de hulpverlening in het gedrang' zou 

komen als erover zou warden gepubliceerd. 

In Afrika en Azië financieren de Nederlandse 

protestantse kerken verschillende trainings-

projekten, onder meer op het gebied van 

landbouw en vakopleiding. Daarbij besteden 

zij ook veel aandacht aan de positie van de 

vrouwen (speciale cursussen) en aan de 

voorlichting in de dorpen rondom de 

opleidingscentra. In verreweg de meeste 

gevallen warden de projekten uitgevoerd in 

samenwerking met de plaatselijke kerken.  

Mej. H. Kohlbrugge secretaresse van het 

hervormd werelddikakonaat, legde de nadruk 

op de politieke aspekten van het 

ontwikkelingswerk. Die spelen bijvoorbeeld 

een rol in de Zuidamerikaanse landen, waar 

de kerken buiten de regeringen om moeten 

werken om te voorkomen, dat het voor de 

armen bestemde geld toch niet weer tei echt 

komt bij de kleine groep rijke machthebbers. 

Omdat ze politiek onafhankelijk zijn, hebben 

de kerken hier meer vrijheid dan bijvoorbeeld 

de hulporganisaties van de Verenigde Naties. 

De Hervormde Kerk steunt de ISAL (kerk en 

samenleving in Latijns-Amerika), de 

beweging die streeft naar culturele, sociale 

en politieke veranderingen in Zuid-Amerika. 

ISAL is opgericht door protestanten, maar 

omvat nu ook veel progressieve katholieken.  

De Hervormde Kerk steunt onder meer ook 

het Mississippi Delta Pastoraat in de VS en 

het Christelijk Instituut in Zuid-Afrika. Een 

ander projekt is het opleidingscentrum voor 

jonge boeddhisten en vóór sociaal werk in de 

dorpen vlak bij Cholon in Zuid-Vietnam. De 

Gereformeerde Kerken financierden een jaar 

geleden een technische school in Tel Aviv. 

Het Hervormd Werelddiakonaat heeft f 

100.000 besteed aan de bouw van een hoste! 

voor vijftig Arabische studenten aan de 

Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Veel 

van deze studenten zijn afkomstig uit 

voormalige Jordaanse gebieden en zij 

kunnen of willen geen onderdak zoeken bij 

Israëlische gezinnen. 

De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken 

en Vluchtelingen, die zes protestantse kerken 

omvat (en waarvan de Evangelische 

Broedergemeente, de Gereformeerde Kerken 

en de Bond van Vrije Evangelische 

Gemeenten gastlid zijn) werkt mee aan 

speciale projekten van de Wereldraad van 

Kerken of bemiddelt in Nederland op verzoek 

van de Wereldraad als er voor bijzondere 

gevallen geld of mensen nodig zijn. Eén van 

die projekten is de hulp aan uitgeweken 

Tsjechoslowaken in Oostenrijk, waarvoor de 

wereldraad 150.000 dollar heeft uitgetrokken.  

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland 

voert in februari altijd een actie voor 

kerkenbouw, terwijl later in het voorjaar de 

met de collecte voor het werelddiakonaat te 

vergelijken vastenactie volgt. Toch willen 

protestanten en katholieken in Nederland ook 
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op het gebied van het ontwikkelingswerk tot 

een nauwere samenwerking lcomen en zo 

mogelijk tot het voeren van gezamenlijke 

acties. Kardinaal Alfrink heeft hierover binnen 

afzienbare tijd een gesprek met de 

vertegenwoordigers van de protestantse 

kerken toegezegd. 

Het Parool / 01-02-1969 

'DOE ER WAT AAN!' 

Onder het motto 'Doe er wat aan!' zal 

zondag, 2 februari, in praktisch alle kerken, 

behalve de rooms-katholieke, het 

werelddiakonaat in het middelpunt staan. 

Ditmaal wordt vooral gedacht aan hulp voor 

Latijns-Amerika, via de beweging voor Kerk 

en samenleving in dit werelddeel, die naar 

een radicale economische en sociale 

hervorming streeft. Maar ook andere 

projecten worden gesteund, t.w. in Vietnam 

(sociale opbouw), Biafra (voedsel en 

medicamenten), Israël (nederzetting Nes 

Ammim), Zuid-Afrika (Bantoe-kerken), 

Verenigde Staten (negerprobleem 

Mississippi), Kameroen en Ghana 

(landbouwprojecten), enzovoort.  

Het gironummer van de stichting 

Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen te Utrecht is: 5261. 

Algemeen Handelsblad / 04-02-1969 
 „Het geld is op — de hulp moet 

doorgaan"  

Tweede BIAFRA-actie donderdag 

van start 

Van onze Haagse redacteur  

Het geld is op; de hulp moet doorgaan ... 

Onder deze leus start de Stichting 

vluchtelingenhulp Biafra-conflict a.s. 

donderdag een tweede geldinzamelingsactie. 

De eerste actie - gevoerd in augustus van het 

vorig jaar - leverde circa dertien miljoen gld. 

Op, een bedrag dat, naar de 

stichtingsvoorzitter mr. G. E. van Walsum 

gisteren in een persconferentie mededeelde, 

de stoutste verwachtingen overtroffen.  

De tekst is voor een deel niet goed leesbaar 

met OCR. 

ADVERTENTIE  

Bij de donderdag a.s. te starten actie zal het 

publiek door middel van advertenties in de 

dagbladen worden opgewekt een bon in te 

vullen en deze in een enveloppe, die niet 

gefrankeerd behoeft te worden (het mag wel 

en dan bespaart men de stichting kosten) aan 

de stichting op te zenden om vervolgens het 

toegedachte bedrag te gireren of te storten bij 

een bank. De advertentie geeft daarover de 

nodige aanwijzingen. Overigens heeft de 

Nederlandse Federatie voor vrouwelijke 

vrijwillige hulpverlening zich bereid verklaard 

via de lokale organisaties het geld op te halen 

bij hen, die om de een of andere reden niet 

bij machte zijn te gireren of het geld bij een 

bank te storten.  

De stichting zal van de opbrengst van de 

tweede actie 90 pct. gelijkelijk over de 

participanten: de R.K. stichting Mensen in 

Nood, de Prot. stichting Oecumenische Hulp 

aan kerken en vluchtelingen, het Ned. Roode 

Kruis en de Unicef verdelen. De stichting 

Vluchtelingenhulp Biafra-conflict wil zelf over 

tien procent van de opbrengst beschikken om 

daaraan in bepaalde gevallen een 

bestemming te geven. Eenzelfde methode is 

gevolgd bij de verdeling van de opbrengst 

van de eerste actie. Toen is van het bedrag, 

dat niet aan de genoemde vier organisaties is 

overgedragen, geld gegeven aan om o.m. de 

hulpactie van prinses Irene en aan, Terre des 

hommes.  

VERBETERING  

Dr. Herman Middelkoop, die medio februari 

naar Biafra hoopt terug te keren, deelde in de 

persconferentie mee, dat sinds augustus jl., 

verdeeld over 1385 voedingscentra ca. vier 
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miljoen mensen drie maal per week voedsel 

ontvangen. Bovendien worden in de ruim 

1900 kampen nog eens bijna één miljoen 

vluchtelingen geholpen en in 76 

ziekenboegen 5600 patiënten. Dr. 

Middelkoop verklaarde, dat door al deze hulp 

de vreselijke ondervoeding grotendeels 

verbeterd is, overigens mede dank zij de 

oogst in Biafra. Maar die is inmiddels ook al 

bijna op en daarom zal er nu weer meer 

voedsel moeten worden ingevlogen. Worden 

de luchtbruggen niet gehandhaafd of zouden 

de vluchten moeten worden verminderd, dam 

zal de ondervoeding zonder twijfel weer 

toenemen.  

Er wordt door de onderscheidene 

organisaties op het ogenblik ongeveer 170 

ton voedsel en medicamenten ingevlogen, 

maar door het inzetten van meer en grotere 

vliegtuigen hoopt men deze hoeveelheid 

tenminste tot 400 ton per nacht te kunnen 

opvoeren. De Joint Church Aid heeft juist een 

plan opgesteld om voor de komende drie 

maanden dit doel te bereiken. Intussen zal 

het geld niet alleen aan voedsel en 

medicamenten worden besteed. De grotere 

vliegtuigen, die men wil inzetten — 

Skymasters — hebben een grotere 

accommodatie op Sao Tome nodig en 

bovendien moet de laad- en los-

accommodatie worden vergroot. De Joint 

Church Aid heeft inmiddels de aanvoer per 

schip eveneens voor de komende drie 

maanden verzekerd.  

Ter bestrijding van een mazelen-epidemie 

zijn al 150.000 kinderen ingeënt. Voor nog 

eens honderdduizend kinderen zijn de 

vaccins al ingevlogen, maar het is de 

bedoeling totaal 1 1/2 à 2 miljoen kinderen 

tussen 0 en 3 .jaar te vaccineren.  

GEWONDEN  

De heer A. van Emden, directeur-generaal 

van het Ned. Roode Kruis deelde nog mee, 

dat met instemming van het Federale militaire 

gouvernement een plan is opgesteld een 

aantal zeer zwaar gewonde Biafranen (deels 

krijgsgevangenen) naar Europa over te 

vliegen voor het ondergaan van operaties, die 

hun leven kunnen redden. Reeds hebben 

enige regeringen hun medewerking voor 

verpleging toegezegd, maar voor ca. 50 moet 

nog plaats worden gevonden. De heer Van 

Emden sprak de hoop uit, dat ook Nederland 

een aantal van deze zwaargewonden zal 

willen opnemen.  

Mr. Van Walsum zei te hopen, dat de tweede 

inzamelingsactie vijf miljoen gld. zal 

opbrengen, maar het is duidelijk, dat een 

groter bedrag alleen maai' kan bijdragen de 

nood nog beter te lenigen. 

 

Het Parool / 04-02-1969 

 Donderdag opnieuw actie voor 

hulpverlening aan vluchtelingen in 

Biafra 

(Van onze Haagse redactie) 

DEN HAAG, dinsdag. — De Stichting 

Vluchtelingenhulp Biafra Conflict houdt 

donderdag een tweede inzamelingsactie, 

waarop de aandacht zal worden gevestigd 

door een advertentie-campagne in de 

Nederlandse dagbladen. Ook radio en 

televisie zullen de actie begeleiden. Bij de 

advertenties zijn bonnen afgedrukt, waarmee 

een bepaald bedrag kan worden toegezegd, 

dat later zal worden geïnd met medewerking 

van de Nederlandse Federatie van 

Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening. 

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

Walsurn, verklaarde gisteren op een 

persconferentie in Den Haag te hopen dat de 

tweede actie tenminste vijf miljoen gulden zal 

opbrengen. De eerste actie, die werd 

gehouden' op 9 augustus van het vorige jaar 

en die voornamelijk werd gevoerd via de 

televisie en met medewerking van de 

postkantoren, bracht dertien miljoen gulden 
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op. Negentig procent van het verzamelde 

geld zal, evenals na de eerste actie. gelijkelijk 

worden verdeeld onder de vier organisaties 

die in de stichting participeren: het rooms-

katholieke „Mensen in nood", de protestantse 

„Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen", het Nederlandsche Roode 

Kruis en het Nederlandse Unicef Comité. De 

resterende tien procent verdeelt het 

stichtingsbestuur naar eigen inzicht onder 

kleinere particuliere instellingen. 

Luchtbrug 

„Het is uitsluitend ons doel", aldus mr. Van 

Walsurn, „om de luchtbrug van Sao Tomé 

naar Biafra in stand te houden. Dit is uiterst 

belangrijk. Als er niet op grote schaal wordt 

gevlogen is er het gevaar dat de huidige 

resultaten teniet worden gedaan". De 

voedingstoestand van de Biafraanse 

vluchtelingen is weliswaar door de nieuwe 

oogst verbeterd, maar ook dit voedsel raakt 

door de lange duur van de oorlog op. De arts 

J. H. Middelkoop, voor een kort verlof terug 

uit Biafra waar hij op 14 februari weer naar 

toe gaat, zei op de persconferentie, dat de 

luchtbrug tussen Sao Tomé en Biafra sinds 

augustus van het vorige jaar 1385 

voedingcentra, 1900 kampen en 76 

ziekenboegen van voedsel had voorzien. 

Bijna vier miljoen mensen zijn door deze 

aanvoer drie maal per week gevoed. De 

Stichting Vluchtelingenhulp Biafra Conflict 

meent, dat de luchtbrug vanaf Sao Tomé in 

stand moet worden gehouden ondanks het 

plan, dat minister mr. J. M. A. H. Luns van 

buitenlandse zaken onder meer in Ethiopië 

heeft besproken. Dat betrof een voorstel om 

in samenwerking met verschillende 

regeringen, onder auspiciën van de 

Organisatie van Afrikaanse Eenheid, een 

grootscheepse hulpactie voor de slachtoffers 

van het Biafra-conflict te organiseren. 

Chirurgische hulp 

De voorzitter van het Nederlandsche Roode 

Kruis, de heer A. van Emden, deelde gisteren 

op de persconferentie mee, dat het militaire 

gouvernement van Nigerië toestemming heeft 

verleend om zwaargewonde Biafraanse 

militairen, die krijgsgevangen waren gemaakt, 

te vervoeren voor chirurgische hulpverlening. 

Voor 51 van de 107 man, waarom het hier 

gaat, moet door het Rode Kruis in West-

Europa een plaats worden gezocht, omdat de 

medische faciliteiten in Nigerië ontbreken, 

aldus de heer Van Emden. 

WEER HEARING 

KAMERCOMMISSIE OVER BIAFRA 

DEN HAAG, dinsdag (ANP) — De Tweede 

Kamercommissie voor buitenlandse zaken, 

die reeds vorige week besloot de regering op 

korte termijn uit te nodigen om van gedachten 

te wisselen over de toestand in Biafra, houdt 

vanmiddag opnieuw een hearing over de 

hulpverlening aan de bevolking van de 

afgescheiden provincie van Nigerië.  

De commissie zal vertegenwoordigers van de 

stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen, het Nederlands Unicef Comité, 

de Nederlandse Zendingsraad en de Raad 

voor de Zending van de Hervormde Kerken 

horen. Ook zullen drs. E. Wennen, een arts 

die acht jaar in Nigerië heeft gewerkt, Etim N. 

E. Udo, voorzitter van de vereniging van 

Nigeriaanse studenten in Nederland, en 

mevrouw W. Drattinga-Kooy gelegenheid 

kragen hun mening kenbaar te maken.  

Premier P. J. S. de Jong heeft intussen in 

antwoord op vragen van drs. J, M. den Uyl 

(pvda) meegedeeld, dat Nederland met 14,2 

miljoen gulden na de Verenigde Staten de 

grootste bedrage heeft gegeven aan Nigerië 

en Biafra. De regering meent, aldus de heer 

De Jong, dat de hulpverlening vooruitgaat. 

De voornaamste moeilijkheid zou zijn, dat 

beide partijen geen overeenstemming kunnen 

bereiken over de aanvoerwegen. 
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Friese Koerier / 04-02-1969 

Grote advertentiecampagne: 

Donderdag begint nieuwe actie voor 

Biafra 

DEN HAAG — De stichting Vluchtelingenhulp 

Biafra-conflict doet andermaal een broep op 

de vrijgevigheid van het Nederlandse publiek. 

Komende donderdag wordt, een half jaar na 

de eerste succesvolle campagne, een tweede 

inzamelingsactie voor de slachtoffers van de 

Nigeriaanse burgeroorlog ingezet. De 

stichting mikt weer op een groot bedrag. Bij 

de eerste actie werd. rond dertien miljoen 

gulden opgehaald. 

Werden bij de eerste campagne 

gemeentehuizen en postkantoren 

ingeschakeld, ditmaal doét de stichting het 

anders. Men zal volstaan met een 

advertentiecampagne in de dagbladen en 

voor radio en televisie. In de dagbladen zal 

de oproep om geld te geven staan op een 

hele pagina. De stichting dringt er daarop bij 

het publiek op aan een bon in te vullen die 

naar postbus 400 in Utrecht moet worden 

gestuurd. Op deze wijze krijgt men een snel 

inzicht over het uiteindelijke resultaat van de 

bliksemactie. 

 Zelfde organisaties 

Precies dezelfde hulpverlenende organisaties 

als vorig jaar zullen een uitkering krijgen uit 

de inzamelingspot. Zoals bekend zijn dat het 

Rode Kruis, Oecumenische hulp, Mensen in 

nood en Unicef. Negentig procent van het 

bedrag dat wordt opgehaald zal onder deze 

organisaties gelijkelijk worden verdeeld. De 

resterende tien procent zal te zijner tijd door 

de Stichting Vluchtelingenhulp Biafra-conflict 

aan andere organisaties, werkzaam in Biafra, 

worden gegeven. 

 

 Actie voor Biafra mikt op 5 miljoen 

(Van een onzer verslaggevers) 

Met een .tweede inzamelingsactie van de 

Stichting Vluchtelingenhulp Biafra hopen de 

organisatoren naar schatting vijf miljoen 

gulden binnen te halen. Zij start 6 februari. 

De actie is nodig geworden door de 

onverwacht lange duur van het conflict in 

Nigerië. 

Dit heeft mr. G. E. van Walsurn, voorzitter 

van het Biafra-comité gisteren meegedeeld. 

Hij voegde er aan toe dat grote advertenties 

in de Nederlandse bladen zullen verschijnen. 

Het ingezamelde geld zal worden gebruikt 

voor voedselzendingen naar .Biafra van het 

eiland San Tomé af. 

Negentig percent wordt geschonken aan het 

Rode Kruis, de Stichting Mensen In Nood en 

de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken 

en Vluchtelingen. Tien percent gebruikt de 

'Vluchtelingenhulp Biafra' zelf. Van de vorige 

inzameling is bijvoorbeeld een deel gegeven 

ten behoeve van de actie die prinses Irene 

voert. 

Het Rode Kruis zal nagaan of zwaargewonde 

Biafraanse krijgsgevangenen ter. genezing 

kunnen worden opgenomen in ziekenhuizen. 

Ook zal worden nagegaan of voedsel via 

rivieren kan worden aangevoerd. 

Deze tweede actie, die los staat van de 

'officiële actie' van de Organisatie van 

Afrikaanse Eenheid, heeft reeds de steun van 

jeugdorganisaties.  

De Tijd / 04-02-1969 
HULP DOOR ADVERTENTIECAMPAGNE  

Nationale actie mikt op miljoenen 

voor Biafra 

Van onze verslaggever DEN HAAG, 4 febr. 

— Donderdag start de stichting 

vluchtelingenhulp Biafra-conflict een 

bliksemactie voor de hulp aan de slachtoffers 

van de oorlog tussen Nigeria en Biafra met 

een advertentiecampagne in alle dagbladen. 

Zoals bij de eerste actie van de stichting zal 

de opbrengst die, naar men hoopt, enkele 

miljoenen guldens zal bedragen, verdeeld 
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worden over de vier deelnemende 

organisaties. Het (Nederlandsche Rode 

Kruis, de katho(liéke stichting Caritas 

Neerlandica, de protestantse stichting 

Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen en Unicef.  

Volgens het bestuur van de stichting |ls «n 

tweede actie nodig omdat het geld van de 

eerste actie, die dertien opbracht, besteed is 

en de 'nood in het oorlogsgebied nog steeds 

zeer hoog is. 

„De internationale organisaties, waarbij de 

genoemde Nederlandse organisaties zijn 

aangesloten, doen een steeds dringender 

beroep op het Nederlandse volk om nóg één 

keer diep in de buidel te tasten", aldus de 

stichting, waarvan de oudburgemeester van 

Rotterdam, de heer Van Walsum, voorzitter 

is.  

Het ingezamelde geld zal ook deze keer 

worden aangewend voor de hulp aan de 

slachtoffers van het conflict, onafhankelijk 

van stam en geloof van de betrokkenen en 

onafhankelijk van de plaats waar zij leven. Dit 

laatste betekent dat ook voedsel en 

medicamenten worden aangeschaft voor de 

slachtoffers, die zich in hét Nigeriaanse deel 

van Biafra bevinden. Vooral het Rode Kruis 

en Unicef besteden een groot deel van hun 

geld aan deze slachtoffers. Tijdens de oorlog 

in Nigeria is regelmatig kritiek geuit op het 

Rode Kruis, omdat deze organisatie zich 

vooral concentreerde op de hulp in Nigeria.  

Volgens Unicef moeten op het ogenblik vijf 

miljoen kinderen in het oorlogsgebied acuut 

worden geholpen. Vier miljoen leven daarvan 

in Biafra en één miljoen in Nigeria. 

Karig 

De./kerkelijke hulporganisaties werken  

voornamelijk in Biafra. Deze organisaties, die 

tot nu toe zeer karig zijn bedeeld van de 

gelden die de regering voor de hulp 

beschikbaar heeft gesteld, werken al van het 

begin van het conflict zonder  onderbreking in 

Biafra, zij het op veel • kleinere schaal. 

De nationale actie zal door de pers, radio en 

televisie begeleid worden. In de advertentie, 

die donderdag op de achterpagina's staat van 

de kranten, zal een beroep op de lezers 

worden gedaan om de actie te ondersteunen 

door op een intekenbon aan te geven 

hoeveel geld zij willen besteden en hoe zij dat 

wensen over te maken. De bon moet 

gestuurd worden naar antwoordnummer 400 

in Utrecht. 

Ook bestaat de mogelijkheid het geld thuis te 

laten afhalen. De stichting Nederlandse 

Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige 

Hulpverlening is bereid de inning te 

verzorgen. 

Jongeren  

Intussen hebben enkele jongerenorganisaties 

steun toegezegd aan de hulpactie, die de 

vaste kamercommissie voor buitenlandse 

zaken uitwerkt. „Wij hopen dat de 

Nederlandse regering niet alleen langs 

politieke kanalen naar oplossingen zal blijven 

zoeken, maar ook deze nieuwe actie steun 

zal verlenen, zodat meer effectieve hulp aan 

de lijdende bevolking van vooral Biafra en 

ook Nigeria kan worden verleend", zo 

schrijven de Nederlandse Studentenraad, de 

politieke jongerencontactraad en de 

jeugdgemeenschap. 

 
Vluchtelingen in Biafra wachten op hun portie 

voedsel, beschikbaar gesteld door UNICEF, 

het kinderfonds van de Verenigde Naties. 

Zowel UNICEF als het Internationale Rode 

Kruis, Caritas lnternationalis en de 

Wereldraad van Kerken houden in Biafra 

honderden gaarkeukens gaande. 
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Algemeen Handelsblad / 05-02-1969 
 Mevr. Brattinga in hearing 

Kamercommissie:  

Tweede vliegveld Biafra 

noodzakelijk 

(Van onze Haagse redacteur) DE vaste 

commissie voor buitenlandse zaken uit de 

Tweede Kamer heeft gistermiddag opnieuw 

een hearing gehouden over de hulpverlening 

aan de bevolking van Biafra/Nigeria. Terwijl 

de vertegenwoordigers van de stichting 

Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen, Unicef-Nederland en de 

Nederlandse Zendingsraad en de Raad voor 

de zending van hervormde kerken zich vrijwel 

tot zakelijke inlichtingen over de stand van 

zaken beperkten, kreeg de hearing een meer 

geëmotioneerd karakter bij het horen van 

enkele andere personen, die zich bij de 

Kamercommissie hadden aangemeld om 

gehoord te worden.  

Zo kwam mevr. W. Brattinga-Kooij, die zei 

voor zich en enkele andere personen te 

spreken, met een voorstel om in Biafra een 

tweede vliegveld aan te leggen. Terwijl Oeli 

zowel voor voedselaanvoer als voor militaire 

doeleinden wordt gebezigd, zou dit tweede 

vliegveld uitsluitend voor humanitaire 

doeleinden bestemd moeten worden. Ten 

einde het humanitaire karakter te verzekeren, 

zou een VN-vredesmacht met de bewaking 

en he^ toezicht moeten worden belast. 

De  heer Etim N. E. Udah, president van de 

Nigeriaanse studenten in Nederland, wees er 

op dat het in het conflict in wezen om een 

politieke oorlog gaat. Men gaat voorbij aan 

het feit, dat het federale gebied eigenlijk over 

voldoende voedsel beschikt.  

Deze laatste opvatting werd later bevestigd 

door dv. E. Wennen, een arts, die bijna acht 

jaar in Nigeria werkzaam is geweest. Dr. 

Wennen wees er nl. op, dat Nigeria in 1968 

tussen de 500.000 en een miljoen ton 

hoogwaardig voedsel heeft uitgevoerd. Alleen 

Nederland voerde uit Nigeria in 1968 (tot 

september) ca. 50.000 ton voedsel, 

aardnoten en palmolieprodukten, in.  

De voorzitter van de Kamercommissie drs. 

Schmelzer onderbrak de heer Udoh op een 

gegeven moment in zijn betoog, er op 

wijzende, dat het er bij deze hearing niet om 

ging de politieke situatie te bespreken, maar 

om de voedselhulp.  

Op vragen van enkele Kamerleden 

antwoordde de heer Udoh, dat de aanleg van 

een tweede vliegveld hem niet praktisch 

voorkwam. Het zou veel tijd en geld kosten, 

meende hij en hij vroeg zich daarom af 

waarom niet eerst Oeli tot het maximum 

wordt gebruikt.  

Dr. Wennen had kritiek op de Nederlandse 

regering, die haar hulp grotendeels op 

Nigeria heeft gericht. Wat belet de 

Nederlandse regering om direct van uit 

Nederland voedselvluchten op Biafra te 

organiseren, zo vroeg hij zich af.  

De heer R. E. Zeeman, 

voorlichtingsambtenaar van de Nigeriaanse 

ambassade in Den Haag, landen Biatra 

duidelijk zouden moeten maken dat de meest 

efficiënte methode van voedseltransport moet 

worden gebruikt  en ook hij doelde in dit 

verband op de mogelijkheid van het 

gebruiken van de landcorridor.  

Ten slotte deed de heer J. Zuidema uit 

Enschede, die zei te spreken namens 

jongeren in Oost- en Noord-Nederland, een 

beroep op de regering alles in het werk te 

stellen de voedselhulp uit te breiden.  

Meegedeeld is, dat de Tweede Kamerleden 

drs. Th. E. Westerterp (kvp) en mr. C. A. Bos 

(chu) deze week voor een bezoek aan Biafra 

zullen vertrekken. 
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Nieuwsblad van het Noorden / 05-

02-1969 

 Tweede Biafra-actie donderdag van 

start 

(Van onze correspondent in Den Haag)  

De stichting Vluchtelingenhulp Biafra-Conflict 

doet andermaal een beroep op de 

vrijgevigheid van het Nederlandse publiek. 

Morgen wordt, een half jaar na de eerste 

succesvolle campagne, een tweede 

inzamelingsactie voor de slachtoffers van de 

Nigeriaanse burgeroorlog ingezet. Bij de 

eerste actie werd rond dertien miljoen gulden 

opgehaald.  

Werden bij de eerste campagne 

gemeentehuizen en postkantoren 

ingeschakeld, ditmaal doet de stichting het 

anders. Men zal volstaan met een 

advertentiecampagne in de dagbladen en 

voor radio en televisie. Precies dezelfde 

hulpverlenende organisaties als vorig jaar 

zullen een uitkering krijgen uit de 

inzamelingspot. Zoals gemeld zijn dat het 

Rode Kruis, Oecumenische Hulp, Mensen in 

Nood en Unicef. Negentig pct. van het bedrag 

dat wordt opgehaald zal onder deze 

organisaties gelijkelijk worden verdeeld. De 

resterende tien pet. zal te zijner tijd door de 

stichting Vluchtelingenhulp Biafra-Conflict 

aan andere organisaties, werkzaam in Biafra, 

worden gegeven. 

 „Veel geld" 

De voorzitter van de stichting, mr. Van 

Walsum, oud-burgemeester van Rotterdam, 

zei in Den Haag, dat „een nieuwe actie een 

noodzaak is."  

Hij legde uit dat, wil men de luchtbrug kunnen 

handhaven naar Biafra, zeer vee) geld op 

tafel zal moeten komen.  

Dr. Middelkoop, die maandenlang in Biafra is 

geweest en binnenkort weer naar de 

afgescheiden Nigeriaanse oostprovincie 

vertrekt om hulp te bieden, voegde hieraan 

toe dat op het ogenblik van „vreselijke 

ondervoeding, dank zij de luchtbrug, geen 

sprake is". Maar, aldus de arts, stagneert de 

hulpverlening, dan treedt, bij gebrek aan 

voorraden, onmiddellijk een ernstige 

verslechtering van de toestand in.  

De federale Nigeriaanse regering heeft erin 

toegestemd, dat zwaar gewonde Biafraanse 

militairen naar het buitenland worden 

vervoerd om daar behandeld te worden. Het 

gaat voorlopig om een groep van 107 

Biafranen, voor het merendeel 

krijgsgevangenen. Nederland zal de 

behandeling van 50 militairen op zich nemen. 

Dit is bekendgemaakt door de secretaris-

generaal van het Nederlandsche Roode 

Kruis, de heer Van Emden.  

Volgens de heer J. Eggink van het 

Nederlands comité Unicef komt naar 

schatting slechts 30 a 40 pct. van de 

Nederlandse hulp aan Nigeria terecht in het 

voornaamste hongergebied Biafra. De rest 

van de hulp gaat naar het door Nigeria 

bezette deel van Biafra, waar slechts een 

betrekkelijk klein deel van de door honger 

geteisterde Biafranen verblijft.  

De heer Eggink deed deze mededeling 

tijdens de openbare hearing die de Tweede 

Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken 

gisteren wijdde aan de nood in Biafra.  

Uit de inlichtingen die vertegenwoordigers 

van humanitaire organisaties aan de 

Kamercommissie verstrekten bleek vrij 

duidelijk, dat het grootste probleem het 

transport naar het hongergebied is.  

De luchtbrug van Sao Thomé naar het enige 

Biafraanse vliegveld Oeli heeft te weinig 

capaciteit. Volgens drs. H. Bootsma, die het 

woord voerde namens de Nederlandse 

Zendingsraad en de Raad voor Zending van 

de Hervormde Kerken, kan verdere 

uitbreiding van de capaciteit niet meer door 

particuliere instellingen worden verzorgd. 
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Leeuwarder Courant / 05-02-1969 

Biafra II 

DONDERDAG ORGANISEERT de Stichting 

Vluchtelingenhulp Biafra Conflict een tweede 

nationale inzamelingsactie. De eerste actie 

heeft, zoals bekend, vorig jaar augustus 

dertien miljoen opgebracht. Men hoopt nu op 

vijf miljoen gulden, die evenals bij de eerste 

actie gelijkelijk zal worden verdeeld over de 

rk organisatie „Mensen in nood", de 

protestantse „Oecumenische hulp aan kerken 

en vluchtelingen", het Nederlandsche Roode 

Kruis en het Nederlandse Unicef-comité. Het 

doel van de actie is de luchtbrug van Sao 

Tomé, waarlangs momenteel ongeveer een 

miljoen mensen in Biafra in leven worden 

gehouden, in stand te houden. De actie is 

sober opgezet. 

Er zijn ditmaal meer dan ooit uitvluchten te 

vinden om niet mee te doen aan deze 

inzamelingsactie voor Biafra: Men kan 

zeggen, dat men vorige keer royaal heeft 

gegeven en zich nu niet weer geroepen voelt 

om te geven. Men kan zeggen, dat men 

afgelopen zondag in de protestantse kerken 

ook heeft moeten offeren voor het 

oecumenisch hulpwerk, waarvoor zes miljoen 

werd gevraagd en dat deze actie daar veel te 

vlug achteraan komt. Men kan zeggen, dat 

men het geld eenvoudig niet heeft, doordat 

het leven hier zoveel duurder is geworden 

door btw en wat dies meer zij. Men kan 

zeggen, dat de Nederlandse regering eerst 

maar eens krachtiger moet optreden en dat 

de Uno in actie moet komen, omdat dit een 

politieke zaak is, waarbij hulpacties in wezen 

niets oplossen. 

Wij ontkomen echter met al die uitvluchten 

niet aan het feit, dat in Biafra het komend 

voorjaar volgens deskundigen als dokter 

Middelkoop miljoenen mensen door de 

hongerdood bedreigd worden. Wij wéten dat. 

Er wordt daarginds ook op Nederlandse hulp 

gewacht, zelfs vertrouwd. Nederland heeft na 

de VS de grootste bijdrage geleverd aan de 

hulpverlening in Nigeria en Biafra. 

Vergeleken met de helse toestanden in Biafra 

leven we hier altijd nog in een paradijs. We 

kunnen nu, zoals we trouwens ook in het 

verleden al bewezen hebben, laten zien, dat 

we ook nuchter kunnen geven, zonder dat er 

een emotioneel beroep op ons gevoel wordt 

gedaan en zonder dat er een soort nationale 

geefpsychose wordt opgewekt, maar zakelijk, 

omdat het nu eenmaal moet. Voor de 

barmhartige Samaritaan waren er ook allerlei 

uitvluchten te bedenken: De man, die beroofd 

en gewond aan de weg lag, behoorde tot een 

vijandig volk en de mensen, die hem uit 

hoofde van hun functie hadden moeten 

helpen, liepen er in een boog omheen. Hij 

was echter zo „gek" om te helpen. Lopen we 

er met de priester en de leviet omheen, of zijn 

we zo gek als die Samaritaan? 

 

De Tijd 05-02-1969 

Bestemming Biafra Giro 90000  

 
actie van de krant 

Onze inzamelingsactie „Bestemming Biafra" 

is met het bereiken van het fantastische 

bedrag van 250 000 gulden definitief 

stopgezet. Hoewel de nood in Biafra nog lang 

niet gelenigd is, vragen wij onze lezers geen 

geld meer over te maken naar De Tijd. Hen 

die nog geld voor dit Afrikaanse rampgebied 

willen geven, verwijzen wij naar de landelijke 

Biafra-actie, georganiseerd door het Rode 

Kruis, de katholieke stichting Caritas, de 

stichting Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen en Unicef, die morgen van start 

gaat. 
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Friese Koerier / 15-02-1969 
 

Deel van een uitgebreid artikel onder de kop: 

"Nieuwe Raad van Kerken maakt een slecht 

begin" 

Oecumenische hulp 

DE STICHTING Oecumenische 

Hulpverlening raakte, nu ongeveer een jaar 

geleden, in moeilijkheden door de langdurige 

ziekte van haar adjunct-secretaris Drost.  De 

lege stoel werd bezet door de benoeming van 

Ir. E. Voet tot tijdelijk adjunct. Ir. Voet was 

toen „terug van weggeweest": hij had twee 

jaar gewerkt op het oecumenische 

vormingscentrum „Mindolo" in Zambia.  

Enkele, maanden later raakte de stichting 

haar secretaris kwijt: mr. Kijlstra werd Afrika-

secretaris voor de Verenigde Bijbel-

Genootschappen met standplaats Nairobi. De 

heer Voet kreeg daardoor — alweer tijdelijk 

— de taak om secretaris èn adjunct-

secretaris te spelen. 

Normaliter had er natuurlijk in die beide 

functies binnen enkele maanden definitief 

voorzien moeten zijn. Maar de normale gang 

van zaken werd doorkruist door een fusie, die 

ophanden was: tussen de Stichting 

Oecumenische Hulpverlening „SOH" en de 

Nederlandse Zendingsraad „NZR". 

Die fusie is nog steeds ophanden, maar in de 

vacature van secretaris SOH is nog steeds 

niet voorzien. De functie wordt — alweer 

tijdelijk — waargenomen door mevr- Went-

van der Vring, in Nederland vooral sedert 22 

juni bekend geworden als vice-voorzitster van 

de VPRO. 

Wat deze telkens terugkerende tijdelijkheid in 

de bezetting van 1e en 2e secretariaten 

betekent voor een bureau, waar voor 

Nederland en voor noodlanden zoveel van 

afhangt, kan men als buitenstaander maar 

half bevroeden. 

 

Trouw / 17-02-1969 
Minister Udink wijst kritiek af:  

Overheidshulp voor bijna 45 procent 

naar Biafra 

Van een onzer verslaggevers  

AMSTERDAM — Minister Udink heeft 

zaterdag in Amsterdam het verwijt, dat de 

Nederlandse overheidshulp slechts voor 20 

percent naar Biafra en voor 80 percent naar 

Nigeria zou gaan, van de hand gewezen. De 

kritiek van mr. G. E. van Walsurn, voorzitter 

van de Stichting Vluchtelingenhulp Biafra-

conflict, is, naar de minister zei, onjuist omdat 

deze zich gebaseerd heeft op de 

geldsbedragen, maar niet op de waarde van 

de voedselhulp.  

Wanneer men de cijfers goed analyseert, dan 

gaat ongeveer 45 procent van wat tot nu toe 

door de regering ter beschikking is gesteld, 

naar Biafra en 55 procent naar federaal 

gebied, aldus de bewindsman.  

'Naar aanleiding van een commentaar in een 

ochtendblad, moet ik zeggen: het is niet waar 

dat de Nederlandse regering om politieke 

redenen menslievende overwegingen terzijde 

stelt. Hij doelde hiermee op een hoofdartikel 

in Trouw van zaterdag. De minister had dit 

naar hij zei vrijdagavond ook niet door mr. 

Van Walsurn in 'Mies-en-scéne zo horen 

zeggen. (Deze heeft dit een dag eerder 

tegenover een verslaggever van Trouw 

verklaard - red.). De minister acht dit een 

'akelige argumentatie, die door niets wordt 

gerechtvaardigd. 

TOTAAL 14.2 MILJOEN 

Op verzoek van enige toehoorders van een 

studentensymposium over de honger in de 

wereld, georganiseerd door een werkgroep 

van de medische faculteit der Vrije 

Universiteit in Amsterdam Buitenveldert, 

waarvoor de minister het woord voerde, 

lichtte hij de cijfers nader toe. Het gaat om 

een totaal bedrag aan hulp van 14.2 miljoen 
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gulden. Een bedrag van 3.6 miljoen meent de 

heer Van Walsurn hiervan te moeten 

aftrekken omdat dit volgens hem niet met 

leniging van de directe nood te maken heeft, 

namelijk een aan de federale regering van 

Nigeria aangeboden lening. Deze hoort er 

echter volgens de minister wel bij, omdat de 

lening bedoeld is ter verbetering van de 

transportfaciliteiten voor hulpverlening. De 

federale regering heeft op dit aanbod nog niet 

geantwoord. 'Ik heb voor het aanbod een 

vervaldatum gesteld, nl. 20 februari. Als er 

dan nog geen reactie is, wordt het aanbod 

ingetrokken en dan kom het bedrag ter 

beschikking voor de particuliere organisaties. 

Van de resterende 10.6 miljoen is 4 miljoen 

aan geld ter beschikking gesteld van vier 

organisaties: 2 1/2 miljoen voor het Rode 

Kruis, en drie maal een half miljoen voor 

'Mensen in nood' (Caritas), voor 

oecumenische hulp aan vluchtelingen en voor 

de UNICEF. Naar schatting 2 1/2 miljoen van 

deze 4 miljoen gaat naar Biafra. Voorts is ter 

beschikking gesteld voor 4»/4 miljoen gulden 

aan melkpoeder, aldus de minister. En het 

was de bedoeling nóg eens 1600 ton 

melkpoeder aan te bieden, die in overleg met 

de federale autoriteiten gelost zou moe en 

worden op de kade van Calabar in Oost 

Nigeria (thans in federale handen), maar daar 

blijkt als gevolg van stagnatie nu al voedsel te 

blijven liggen. Deze voedselhulp zal nu ook 

aan de particuliere organisaties worden 

gegeven. Tenslotte is er voor 2 miljoen 

gulden aan tarwemeel aan de particuliere 

organisaties ter beschikking gesteld. De 

particuliere organisaties krijgen dus veel 

meer, dan de twee miljoen gulden waarvan 

mr. Van Walsurn sprak, aldus de minister. 

ANDERE CIJFERS 

Om commentaar gevraagd, verklaarde mr. 

Van Walsurn, dat hij zich gebaseerd heeft op 

de cijfers, die door premier De Jong, 

sprekende voor de minister van Buitenlandse 

Zaken, op 7 februari aan de Tweede Kamer 

heeft verstrekt, in antwoord op vragen van de 

heer Dankert. 'Het kan zijn dat er sindsdien 

iets is veranderd - in elk geval zijn deze 

cijfers voor mij nieuw. Uit het beleid van de 

regering leidt mr. Van Walsurn af dat zij niet 

in een beoordeling van het conflict wil treden. 

De begrijp de redenen daarvan wel, maar 

mijn bezwaar is dat de regering die niet 

openlijk wil zeggen, terwijl zij anderzijds de 

indruk maakt reuze actief te zijn. De 

hulpverlenende instanties hebben wèl 

duidelijk positie gekozen. Die geven met hun 

pogingen om de slachtoffers van het conflict 

te bereiken duidelijk te kennen, dat zij een 

blokkade geen geoorloofd strijdmiddel 

vinden: Zodra de regering dat zou zeggen, 

zou zij natuurlijk positie hebben gekozen en 

ik begrijp wel waarom zij dat niet wil, maar ik 

vind dat het langzamerhand wèl tijd wordt 

Ook het Rode Kruis, dat op dit punt in een 

heel moeilijke positie zit, is in dit geval 

bewonderenswaardig ver gegaan omdat men 

daar wel beseft, dat de bestaande conventies 

in dit geval niet meer toereikend zijn'. 

 

Het Parool / 17-02-1969 
Minister Udink tijdens symposion VU-

studenten: 

 'VAN HULP NIGERIË 45 PCT. NAAR 

BIAFRA' 

(Van een onzer verslaggevers)  

AMSTERDAM, maandag. — De minister voor 

ontwikkelingshulp, drs. B. J. Udink, heeft 

zaterdag in Amsterdam tijdens een 

symposion over de honger in de wereld, 

verklaard, dat van de Nederlandse 

overheidshulp in geld en natura aan Biafra tot 

nu toe 55 pet. is gegaan naar Nigerië en 45 

pet naar Biafra.  

De minister noemde deze cijfers in antwoord 

op vragen naar aanleiding yan uitlatingen van 

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

Stichting vluchtelingenhulp Biafra-conflict, in 

de tv-uitzending Mies en scène van vrijdag j.l. 
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Volgens de heer Van Walsurn zou van de 

Nederlandse hulp 80 pet naar Nigerië gaan 

en slechts 20 pet naar Biafra.  

Drs. Udink zei tijdens het symposion, dat was 

georganiseerd door de studiegroep 

ontwikkelingssamenwerking van de medische 

faculteitsvereniging van de Vrije Universiteit 

te Amsterdam, dat aan een Nederlands 

leningsaanbod aan Nigerië de voorwaarde is 

verbonden, dat het geld ook voor Biafra wordt 

gebruikt. Vóór 20 februari moet, aldus de 

minister, de regering in Lagos toezeggen, dat 

de transportmiddelen, die voor het geld 

gekocht zouden worden, gebruikt zullen 

worden voor vervoer van voedsel naar beide 

gebieden.  

Van de verdere Nederlandse overheidshulp, 

in totaal 14,2 miljoen gulden, is 2,5 miljoen 

geschonken aan het Nederlandsche Roode 

Kruis en driemaal een half miljoen aan de 

stichting Mensen in nood, de stichting 

Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen, en de stichting Nederlands 

comité UNICEF.  

De Nederlandse regering zond verder 5000 

ton melkpoeder (ter waarde van 4,5 miljoen), 

waarvan 1000 ton aan particuliere 

hulporganisaties. Onlangs, aldus drs. Udink, 

heeft de regering besloten tot een zending 

van nog eens 1600 ton direct naar Biafra, 

omdat was gebleken, dat zendingen via 

Nigerië daar in havens bleken te blijven 

liggen. Verder is voor 2 miljoen gulden 

tarwemeel beschikbaar gesteld aan de vier 

bovengenoemde organisaties. 

Nieuwsblad van het Noorden / 18-

02-1969 

Noorden steunt onderwijsactie voor 

vluchtelingenkinderen 

(Van een onzer verslaggevers) 

In Groningen is gisteravond een werkgroep 

opgericht die een actie ten behoeve van 

„financiële adoptie" van vluchtelingenkinderen 

in de Oostafrikaanse staat Uganda in het 

Noorden op gang wil brengen. De actie wordt 

onder het motto „Neem een kind voor uw 

rekening" landelijk gevoerd door de stichting 

School- en Beroepsopleiding van 

Vluchtelingen in Utrecht met steun van de 

Unesco en de Stichting Oecumenische Hulp. 

In Sterhuis Union gaf de initiatiefnemer van 

de actie, drs. John C. W van 't Hoff, 

stafdocent aan de sociale academie in 

Amsterdam, een toelichting voor leden van 

de noordelijke werkgroep. 

„Uganda verleent gastvrijheid aan bijna 

200.000 statenloze (en veelal tevens 

ouderloze) kinderen uit de buurlanden 

Soedan, Roeanda en Kongo. Voor deze 

kinderen eindigt de lagere schoolopleiding 

met een toelatingsexamen voor 

vervolgonderwijs. Geld voor een verdere 

opleiding van de jaarlijks honderden 

geslaagden — een minimumgarantie aan 

bestaanszekerheid — ontbreekt echter. 

Met de actie „Neem een kind voor uw 

rekening" hoopt men scholen, verenigingen, 

jongerengroepen, gezinnen etc. bereid te 

vinden, deze kosten te dragen. Per kind is 

per jaar f 650 nodig. Het onderwijs wordt 

gegeven op Ugandese kostscholen. De 

gelden zullen via een commissie van 

vertegenwoordigers van het ministerie en de 

kerken in Uganda worden overgemaakt aan 

de directeuren van scholen met 

„geadopteerde" kinderen. De deelnemers aan 

de actie ontvangen foto's van de kinderen en 

twee keer per jaar brieven van de directeuren 

van de scholen over de prestaties van hun 

pupillen", aldus de heer Van 't Hoff. 

Wegbereider in het Noorden was de Helper 

Haven, die adoptie van twee kinderen 

mogelijk maakte. De werkgroep stelt zich 

voor dit aantal tot minimaal 20 op te voeren. 
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Contactadres voor het Noorden is: Mej. H. 

van der Vegte, H. W. Mesdagstraat 58 in 

Groningen. 

 

Algemeen Handelsblad / 21-02-1969 
BIAFRA-ACTIE  

Vier organisaties ieder half miljoen 

De Stichting Vluchtelingenhulp Biafraconflict 

heeft besloten aan elk van de vier 

organisaties, die in de stichting samenwerken 

(het lïoode Kruis, Mensen in Nood, 

Oecumenische Hulp en Unicef) ƒ 506.000 uit 

te keren. Zij is daartoe in staat gesteld door 

de opbrengst van de laatste actie die tot en 

met 19 februari ƒ 2.171.000 heeft bedragen. 

(ANP) 

 

Leeuwarder Courant / 21-02-1969 

Twee miljoen voor hulp slachtoffers 

Biafra 

De Stichting Vluchtelingenhulp Biafraconflict 

heeft besloten aan elk van de vier 

organisaties, die in de stichting samenwerken 

— het Roode Kruis, Mensen in Nood, 

Oecumenische Hulp en Unicef — ƒ500.000 

uit te keren. Zij is daartoe in staat gesteld 

door de opbrengst van de laatste actie die tot 

en met 19 februari ƒ2.171.000, heeft 

bedragen. 

 

De Tijd / 21-02-1969 

Biafra-comité geeft 2 miljoen 

ROTTERDAM, 21 febr. — De Stichting 

Vluchtelingenhulp Biafraconflict heeft 

besloten aan elk van de vier organisaties, die 

in de stichting samenwerken, — het Rode 

Kruis, Mensen in nood. Oecumenische hulp 

en Unicef — ƒ 500.000. uit te keren. Zij is 

daartoe in staat gesteld door de opbrengst 

van de laatste actie die tot en met 19 februari 

ƒ2.171.000. heeft bedragen. 

 

Trouw / 22-02-1969 

Viermaal halve ton uit Biafra-actie 

uitgekeerd 

ROTTERDAM — De stichting 

vluchtelingenhulp Biafraconflict heeft besloten 

aan elk van de vier organisaties, die in de 

stichting samenwerken, — het Roode Kruis, 

Mensen in Nood, Oecumenische hulp en 

Unicef ƒ 500.000,— uit te keren. Zij is 

daartoe in staat gesteld door de opbrengst 

van de laatste actie die tot en met 19 februari 

/2.171.000,-- heeft bedragen 

 

Het Parool / 22-02-1969 

DEN HAAG, zaterdag (ANP).  

Het bedrag van 3,6 miljoen gulden, dat de 

Nederlandse regering had aangeboden aan 

de Nigeriaanse regering, zal nu worden 

geschonken aan vier particuliere organisaties 

die voedsel naar Biafra vervoeren, omdat de 

federale regering niet heeft voldaan aan de 

voorwaarden vóór 20 februari een goed plan 

voor de besteding van het geld aan te bieden. 

Aldus een mededeling van minister drs. B. J. 

Udink voor ontwikkelingshulp. De vier 

organisaties, die elk ƒ 900.000 zullen krijgen, 

zijn de stichtingen Mensen in nood, 

Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen, het Nederlandsche Roode 

Kruis en het Nederlands comité Unicef. Deze 

organisaties onderhouden luchtbruggen naar 

het getroffen gebied in Oost-Nigerië. 
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Trouw / 25-02-1969 

 Udink ontvangt delegatie 

Mozambique-Instituut 

AMSTERDAM — Om elf uur vanmorgen, een 

dag voordat in de Tweede Kamer het debat 

over de ontwikkelingshulp begint, ontvangt 

minister zonder portefeuille, belast met 

ontwikkelingshulp, drs. B. J. Udink, een 

delegatie van de onlangs opgerichte 

Werkgroep Regeringssteun Mozambique-

Instituut. Van deze delegatie maken o.a. deel 

uit een missionaris, die negentien jaar in de 

Oostafrikaanse Portugese kolonie 

Mozambique gewerkt heeft en ir. E. Voet tot 

voor kort directeur Oecumenische Hulp aan 

Kerken en Vluchtelingen. 

De missionaris wil beslist zijn naam niet in de 

krant hebben, verzekerde hij ons, omdat hij 

de mensen die nog in Mozambique werken 

niet in gevaar wil brengen. 'De 

missionarissen, die er nog zitten (twintig uit 

Nederland) remmen alleen al door hun 

aanwezigheid de wreedheden van de 

Portugese soldaten af', zegt hij. Zelf heeft hij 

de Portugese kolonie indertijd verlaten, 

omdat hij de schending van fundamentele 

mensenrechten door de Portugezen niet 

langer kon verdragen. Toen hij zich openlijk 

tegen de onderdrukking keerde, werd hem op 

allerlei manieren duidelijk gemaakt, dat de 

Portugezen hem liever zagen gaan. De grond 

werd me te heet onder de voeten. 

Het Mozambique-Instituut begon in '63 als 

een kostschool voor middelbaar onderwijs in 

Dar Es Salaam, de hoofdstand van Tanzania. 

Toen steeds meer vluchtelingen uit 

Mozambique Tanzania binnenstroomden, als 

gevolg van de bevrijdingsoorlog in het 

noorden van Mozambique, breidde het werk 

van het instituut zich snel uit. In 

vluchtelingenkampen werden lagere scholen 

opgericht, onderwijzers en medisch 

personeel werd opgeleid, dokters werden in 

dienst genomen. Dit alles kon gebeuren, 

omdat humanitaire godsdienstige en politieke 

organisaties het werk van het Instituut gingen 

steunen. 

Nu, na vier jaar oorlog (over de situatie in de 

Portugese koloniën in Afrika hopen wij 

binnenkort in deze krant te schrijven), is een 

vijfde deel van Mozambique bevrijd. Er 

wonen daar zon 800.000 mensen en het 

Mozambique-instituut heeft ook de zorg voor 

deze mensen op zich genomen. De medische 

en sociale zorg en het onderwijs dat aan 

deze mensen wordt gegeven, kost ieder jaar 

miljoenen. Alleen reeds de kosten voor het 

onderwijs in het bevrijde Noord-Mozambique 

zullen dit jaar zon 300.000 gulden bedragen. 

Dan heeft het instituut in het zuiden vin 

Tanzania een lagere school met 400 

leerlingen en 20 leerkrachten er. in 'n kamp 

bij Dar Es Salaam worden cursussen 

gegeven voor de opleiding van 

administrateurs, onderwijzers, en technici. 

Tenslotte is er in Dar Es Salaam een 

middelbare school met 110 leerlingen en 7 

leraren. 

In totaal zal het Mozambique instituut dat 

onder dagelijkse leiding staat van mevrouw 

Janet Mondlane, vrcuw van de deze maand 

vermoorde Afrikaanse leider dr. Eduardo 

Mondlane. alleen dit jaar al vier miljoen 

gulden nodig hebben om het 

ontwikkelingswerk in dat deel van Afrika te 

kunnen voortzetten. Het instituut is al zeker 

van de jaarlijkse bijdrage die Zweden en 

Denemarken geven. Zweden zal dit jaar vier 

ton schenken en via de VN zal ook de 

Deense regering enkele tonnen beschikbaar 

stellen. De Wereldraad van Kerken is ook 

een belangrijke contribuant. 

Nu binnenkort het Nederlandse echtpaar dr. 

S. J. Bosgra en zijn vrouw, die arts is, naar 

Tanzania zullen vertrekken om er hun 

krachten en kennis in dienst te stellen van het 

Mozambique-Instituut. hoopt de Werkgroep 

Regeringssteun Mozambique-Instituut dat 
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minister Uddink vandaag te kennen zal 

geven, bereid te zijn een bijdrage te geven. 

 

Nieuwsblad van het Noorden / 27-

02-1969 

 'Verre naasten' niet afdoen met 

aalmoes 

(Van een medewerker)  

Voor het eerst is in drukvorm —een brochure 

van 32 bladzijden— een verslag verschenen 

betreffende het diaconaat van de ned. 

hervormde gemeente van Groningen, 

samengesteld door de heer W. K. van der 

Veen, secretaris van het college van 

diakenen. Na een inleidend woord wordt in 

een viertal hoofdstukken uitvoerig stil gestaan 

bij de organisatie, de werkzaamheden, de 

voorlichting en de financiën. Opgemerkt 

wordt, dat in de grote steden de wijkdiakenen 

organiserend, stimulerend en coördinerend 

dienen op te treden met betrekking tot de 

onderlinge hulpverlening in de 

wijkgemeenten. Het college van diakenen 

bestaat uit het moderamen: prof. dr. A. S. v.d. 

Woude, voorz., W. K. van der Veen 

secretaris, G. Blaak administrateur diaken en 

21 leden.  

De samenwerking tussen het college en het 

bestuur van de hervormde stichting voor 

kerkelijk sociale arbeid is zeer goed. Het 

college bereikten klachten, dat predikanten 

vaak geen oog hebben voor de specifieke 

beroepsarbeid van de maatschappelijke 

werk(st)er.  

Ter dekking van het tekort van de K.S.A. 

heeft de diaconie f 16.943,63 plus f 6.044,44 

(kerkcollecte) bijgedragen.  

Voor de gezinsverzorging is het een grote 

moeilijkheid dat steeds minder meisjes zich 

aangetrokken voelen tot deze vorm van 

dienstverlening. „Het is mogelijk", aldus het 

verslag, „dat men de gezinsverzorgster nog 

te veel ziet als een „nette dienstbode", niet 

als een opgeleide vakkracht."  

Na uitvoerig te hebben stilgestaan bij de 

kinderbescherming, gerepatrieerdenzorg, 

dienstverlening aan bejaarden, wordt in het 

verslag medegedeeld dat op een wachttijd 

van 4 1/2 jaar moet worden gerekend door 

hen, die zich voor opname aanmelden in 

"Avondlicht". Aan het einde van hét 

verslagjaar waren aldaar 162 vrouwen en 47 

mannen gehuisvest. In "Dilgtoord" bestemd 

voor verpleging van langdurig zieken, werden 

183 patiënten verzorgd.  

Het hoofdstuk „werelddiaconaat" vermeldt, 

dat een bedrag ad f 10.000 kon worden 

overgemaakt aan de stichting voor 

oecumenische hulpverlening in Utrecht.  

"Onderwijl", zo eindigt het verslag, „stormen 

in wereldwijd verband steeds grotere 

diaconale problemen op ons af. „Verre 

naasten" vragen onze hulp. Aan hun nood, 

die ons door de moderne 

communicatiemiddelen in huis wordt 

gebracht, kunnen we niet meer voorbijgaan. 

Maar met een aalmoes zullen we niet klaar 

komen!" 

 

Het Vrije Volk / 04-03-1969 

Kerkgezag en voetvolk  

door Joost van Roon 

De Raad van Kerken — zo denk je dan in je 

onschuld — is bedoeld als een wijd open 

plein, waar alle protestanten en katholieken 

elkaar eindelijk gaan ontmoeten om die éne 

gedroomde 'Kerk van Jezus Christus' wat 

dichterbij te brengen. Bevreemdend zijn 

echter de gangen van deze raad sinds zijn 

oprichting, verleden jaar.  

Hij heeft zich nog nauwelijks den volke 

gepresenteerd. Hij houdt bij alle 

vergaderingen de deuren dicht. Maar komt 

dan toch in de publiciteit alleen doordat 

minder fraaie maatregelen langs 

achterweggetjes enkele journalisten ter ore 
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komen.  

De overgang van de oude Oecumenische 

Raad naar de nieuwe Raad van Kerken (nu 

dus een complete staalkaart met 

gereformeerden en katholieken erbij) is 

kennelijk pijnlijk. Voornamelijk officiële, 

hoogkerkelijke functionarissen hebben zitting 

in de raad, misschien is daaruit veel te 

verklaren.  

In ieder geval schijnt die structuur de 

stroefheid en oorzakelijkheid ten zeerste te 

bevorderen. Er gebeuren allerlei ongelukken 

bij het overplanten van bestaande organen in 

de nieuwe situatie. 

Een inspirerende figuur werd weggewerkt bij 

'Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen'. De Oecumenische Jeugdraad 

kreeg op grove wijze de bons (de affaire-

Scheeper, twee weken geleden uitvoerig in 

HVV beschreven). In en rondom het IKOR 

zijn zenuwachtige besprekingen gaande over 

de nieuwe status van deze omroep, die ook 

een 'commissie' was van de oude 

Oecumenische Raad. Bij leiding en personeel 

van het IKOR leeft sterk de vrees, dat de 

oecumenische radio en televisie enige 

progressieve tanden zullen worden 

uitgetrokken. 

Dezer dagen werd bovendien bekend dat het 

maandblad 'Gemeenschap der Kerken' een 

dergelijk lot ar moet ondergaan. Enkele 

redacteuren wilden in een poging tot gezonde 

zelfkritiek een diagnose geven van 

gevaarlijke kinderziekten in de raad (zie 

boven). Hun artikelen werden onderschept. 

Mej. mr. S. M. Holsteijn, de (hervormde) 

secretaresse van de Raad van Kerken, 

fungeerde binnen de redactie als censor.  

Hier is meer aan de hand dan wat intern 

geruzie. Meelevende christenen die het 

instituut-kerk ondanks alles nog enig krediet 

willen geven, bekruipt het onaangename 

gevoel getuige te zijn van de Grote 

Devaluatie van het georganiseerde 

christendom.  

Gaat de verambtelijking aan de top in 

synodes en raden en commissies steeds 

verder? Wie dempt de kloven tussen de 

bange of autoritaire hoofdkwartieren en het 

'gewone' kerkvolk?  

Bij dat voetvolk zijn wel degelijk allerlei 

boeiende experimenten aan de gang. De ene 

groepering voert politieke en sociale actie, de 

andere weet zowaar frisse belangstelling te 

wekken voor theologische omwentelingen.  

Zelfs  katholieken en gereformeerden vinden 

elkaar, soms samen met niet-kerkelijken, op 

allerlei fronten — en een ouwe rot als ds. 

Buskes bekent dat hij al twee keer aan een 

eucharistieviering heeft deelgenomen, de 

eertijds zo vervloekte paapse mis.....  

Maar de gezagdragende instanties? Zij staan 

van verre en hullen zich in een waas van 

vrijblijvendheid, gehinderd door oude 

kreupele structuren zo luidt de klacht van vele 

werkers in het veld. 

Vooral de Nederlandse Hervormde Kerk krijgt 

de laatste tijd dil soort verwijten te horen, ook 

binnen de Raad van Kerken. Wie de zittingen 

van de hervormde synode bijwoont, waant 

zich nog in de aloude domineeskerk. Als je je 

ogen sluit, kon je net zo goed denken bij de 

gereformeerde synode te zitten, vindt de 

doorgewinterde kerkredacteur van .de 

christelijke Rotterdammer. Het klonk niet als 

een aanbeveling. 

De hervormde synode lijkt een stuk 

conservatiever te worden dan zij zich toonde 

in diverse naoorlogse perioden. Zelfs een 

grote groep jonge, om inspraak vragende 

predikanten liet zij onlangs op de stoep staan.  

Secretaris-generaal ds. F. H. Landsman 

legde in een van de laatste zittingen sterke 

nadruk op de noodzaak van christelijke 

organisaties in een 'steeds meer 

ontkerstende' wereld. En dat terwijl zoveel 

christenen, ook katholieken, de 

deconfessionalisering toejuichen.  

Is de synode bang voor het opkomend 

'horizontalisme', de 'vermenselijking' van de 

bijbelse boodschap? Op dit punt is een 

emotionele taalstrijd in de pastorieën aan de 

gang...  
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Joost van Roon 

In ongeveer elk rapport wordt 'het dienend 

karakter' van de kerk beklemtoond. Daarom 

mag de moraal van dit verhaal wel zijn: geen 

woorden, maar daden. 

 

Friese Koerier / 29-03-1969 

Naar de Zaanstreek 

Mevrouw Went-van der Vring is met de 

Remonstrante Kring in de Zaanstreek 

overeengekomen, dat zij één dag in de twee 

weken daar gaat werken, meldt het 

Remonstrants Weekblad. 

Mevr. Went-van der Vring is, sedert het 

ontslag van ir. Voet als zodanig, secretaresse  

en hoofd van het bureau van de 

Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen, Cornelis Houtmanstraat 17, te 

Utrecht. 

Het Parool / 04-04-1969 

Van 28 april tot 4 mei collecte 

Nigerië-Biafra slachtoffers 

DEN HAAG, vrijdag (ANP). — Het 

Nederlands comité Unicef, het Unesco 

centrum Nederland en de Nederlandse 

organisatie voor internationale bijstand, die 

op het zogenaamde collecteplan 1969 

beschikken over de collecteperiode 28 april-4 

mei, hebben besloten om deze periode aan 

te bieden voor de hulpverlening aan de 

slachtoffers van het conflict Nigerië-Biafra.  

Zij hebben daartoe aansluiting gezocht bij de 

andere bij deze hulpverlening betrokken 

organisaties. De stichting Mensen in nood, de 

stichting Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen en het Nederlandse Roode 

Kruis. Met deze organisaties hebben zij een 

werkgroep gevormd, die een actie zal 

ondernemen voor voedselvoorziening, 

levering van medicamenten en rehabilitatie-

projecten. De actie is aangeboden aan de 

stichting Vluchtelingenhulp Biafra/conflict, die 

het aanbod heeft aanvaard en onder wiens 

verantwoording de actie zal worden gevoerd. 

Trouw / 05-04-1969 

Actie voor slachtoffers conflict 

Nigeria Biafra 

DEN HAAG — Van 28 april tot 4 mei zal voor 

de oorlogsslachtoffers van het Nigeria-Biafra-

conflict een actie worden gehouden. De drie 

samenwerkende organisaties, het 

Nederlands Comité Unicef, het Unesco 

Centrum Nederland en de Nederlandse 

Organisatie voor Internationale Bijstand, 

hebben besloten hun periode op het 

collecteplan 1969 aan te bieden voor 

hulpverlening aan Biafranen en Nigerianen.  

Deze organisaties hebben een werkgroep 

gevormd met de stichting Mensen in Nood, 

de stichting Oecumenische Hulp aan Kerken 

en Vluchtelingen en het Nederlandse Rode 

Kruis. De gehele actie is aangeboden aan de 

stichting Vluchtelingenhulp Biafraconflict die 

het aanbod heeft aanvaard. 
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Friese Koerier / 05-04-1969 

Collecte voor slachtoffers Nigeria-

Biafra 

DEN HAAG (ANP) — De drie 

samenwerkende organisaties, het 

Nederlands comité Unicef, het Unesco 

centrum Nederland en de Nederlandse 

organisatie voor internationale bijstand, die 

op het zogenaamde kollekteplan 1969 

beschikken over de kollekteperiode 28 april—

4 mei, hebben besloten om deze periode aan 

te bieden voor de hulpverlening aan de 

slachtoffers van het konflikt Nigeria-Biafra.  

Zij hebben daartoe aansluiting gezocht bij de 

andere bij de hulpverlening betrokken 

organisaties, i.e. de Stichting Mensen in 

Nood, de Stichting Oecumenische Hulp aan 

kerken en vluchtelingen en het Nederlandse 

Roode Kruis. Met deze organisaties hebben 

zij een werkgroep gevormd, die een aktie zal 

ondernemen voor voedselvoorzieningen, 

levering van medikamenten en rehabilitatie-

projekten.  

Deze aktie is aangeboden aan de Stichting 

vluchtelingenhulp Biafra-Konflikt, die het 

aanbod heeft aanvaard en onder wiens 

verantwoording de aktie zal worden gevoerd. 

 

De Tijd / 05-04-1969 

Grote collecte voor Nigeria/Biafra 

DEN HAAG, 5 april — De drie 

samenwerkende organisaties, het 

Nederlands comité Unicef, het Unesco 

Centrum Nederland en de Nederlandse 

Organisatie voor Internationale Bijstand, die 

op het zogenaamde kollekteplan 1969 

beschikken over de kollekteperiode 28 april-4 

mei, hebben besloten om periode aan te 

bieden voor de hulpverlening aan de 

slachtoffers . van het konflikt Nigeria/Biafra. '* 

- 

Zij hebben daartoe aansluiting gezocht bij de 

andere bij deze hulpverlening betrokken 

organisaties, i.c. de stichting Mensen in 

Nood, de stichting Oecumenische Hulp aan 

Kerken en Vluchtelingen en het Nederlandse 

Roode Kruis. Met deze organisaties hebben 

zij. een werkgroep gevormd, die een aktie zal 

ondernemen voor voedselvoorziening, 

levering van medikamenten en rehabilitatie-

projekten.  

Deze aktie is aangeboden aan de stichting 

vluchtelingenhulp Biafra/konflikt, die het 

aanbod heeft aanvaard en onder wiens 

verantwoording de aktie zal worden 

uitgevoerd. ' 

 

Algemeen Handelsblad 25-04-1969 

Volgende week Biafra-actie 

Onder verantwoordelijkheid van de stichting 

Vluchtelingenhulp Biafra-conflict zal de 

volgende week een nationale inzameling 

worden gehouden voor de slachtoffers van 

het conflict Nigeria/Biafra. Met deze actie 

willen de samenwerkende organisaties 

fondsen bijeenbrengen vooral voor het 

aanvullen van de voedselvoorraden in Nigeria 

en Biafra, voor het op de kritieke plaatsen 

brengen en distribueren van het voedsel, 

voor medicamenten en medische hulp en 

voor kleding, onderwijs en 

landbouwprojecten.  

Bij deze actie, die gevoerd wordt onder het 

motto Uw geld, hun leven werken samen; de 

stichting Nederlands Comité Unicef, het 

Nederlandsche Roode Kruis, de stichting 

Mensen in Nood, de Novib, de stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen, hulp en het Unesco Centrum 

Nederland. Voor de actie is het gironummer 

400 in Utrecht van de stichting 

Vluchtelingenhulp Biafra-conflict opengesteld.  

De secretaris van het Nederlandse comité 

van Unicef, de heer J. Eggink, die sinds enige 

tijd bij Unicef in Genève meewerkt aan de 

coördinatie van de hulpacties voor 
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Nigeria/Biafra, deelde op een persconferentie 

mee, dat in Biafra op het ogenblik een 

explosie van tuberculose dreigt. Er zijn naar 

schatting 50.000 tbc-patiënten. Om de 

dreigende epidemie te bestrijden zijn ten 

minste 4.000.000 doses BCG-vaccin nodig. 

De organisatoren van de actie Uw geld: hun 

leven willen trachten ƒ 300.000 voor dit doel 

ter beschikking te stellen. (ANP) 

 

De Tijd de Maasbode / 25-04-1969 
Geld nodig voor blijvend succes  

DERDE ACTIE VOOR BIAFRA 

Van onze verslaggever  

DEN HAAG, 25 april — In de week van 28 

april tot 4 mei zal onder het motto „Uw geld-

Hun leven" een derde nationale actie worden 

gevoerd voor de hulp aan de slachtoffers van 

de oorlog tussen Nigeria en Biafra. Deze 

derde actie is mogelijk gemaakt door de 

Unicef, de Unesco en de Nederlandse 

Organisatie 'voor Internationale Bijstand 

(NOVIB), die hun collecteweek voor een 

Biafra-actie hebben afgestaan.  

De drie organisaties zijn daartoe gekomen, 

omdat zij menen dat de hulp moet worden 

gericht op dat deel van de wereld, waar de 

medemens het meest afhankelijk is van hulp 

van buiten. De Nederlandse afdelingen van 

de organisaties die zich met de hulpverlening 

in Biafra bezighouden, de stichting 

oecumenische hulp, de stichting Caritas 

Neerlandica, het Nederlandsche Roode Kruis 

en het Nederlandse comité Unicef werken bij 

deze actie opnieuw samen.  

Van de internationale organisaties .komen 

steeds meer aanvragen om geld om de 

voedseldistributie in het oorlogsgebied op 

gang te kunnen houden. De organisaties zijn 

unaniem van mening dat het werk voor de 

miljoenen op de rand van de honger levende 

mensen in Biafra en Nigeria tot nu toe 

bijzonder groot succes heeft gehad. Het 

succes kan echter pas een blijvend karakter 

krijgen als de voedselstroom naar het door 

honger geteisterde gebied op grote schaal 

voortgezet kan worden.  

De vier organisaties die deelnemen aan de 

actie „Uw geld - Hun leven" hebben tot nu toe 

een bedrag van 26.200.415 gulden besteed 

voor de leniging van de nood in het 

oorlogsgebied. Vast staat dat met deze 

grootste hulpoperatie die ooit op touw is 

gezet de levens van honderdduizenden 

mensen zijn gered. Maar nog steeds zal een 

stopzetting van de hulp voor velen een 

ellendige hongerdood betekenen. 

Schooljeugd 

De nationale actie zal op vier fronten worden 

gevoerd. De lagere schooljeugd zal een 

spaarzegelactie houden. Het is de bedoeling 

dat de kinderen tussen 28 april en 4 mei de 

zegeltjes sparen die hun moeders bij 

aankopen cadeau krijgen. Het doel van deze 

schoolactie „Help een handje" is via de 

zegels een bedrag te verzamelen dat 

voldoende zal zijn om namens de 

Nederlandse jeugd een medisch centrum, of 

een klein ziekenhuis, te laten bouwen. Aan 

de lagere scholen is een muurkrant gestuurd, 

waarin de kinderen over de actie 

geïnformeerd worden. In verscheidene 

gemeenten zullen de NOVIB-comité's een 

huis-aan-huis of straatcollectes houden. De 

kerkgenootschappen hebben toegezegd op 4 

mei in de kerken op een of andere manier 

aandacht aan de actie te besteden. De 

samenwerkende organisaties verwachten dat 

in vele kerken collectes voor de slachtoffer 

van de oorlog gehouden zullen worden.  

Op 3 mei zullen in een groot aantal 

levensmiddelenbedrijven en 

grootwinkelbedrijven bussen worden 

opgesteld, waarin het publiek zijn bijdrage 

kan achterlaten. De deelnemende winkels 

zijn te herkennen aan een raamaffiche van de 

actie „Uw geld - Hun leven". Radio en 

televisie zullen de actie met korte berichten 
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en spots ondersteunen. Het gironummer van 

de stichting Vluchtelingenhulp Biafra-conflict 

nr. 400 te Utrecht blijft open voor bijdragen.  

De kerkelijke organisaties Caritas 

Internationalis en de Wereldraad van Kerken, 

die hun hulp voornamelijk op Blafra hebben 

geconcentreerd, verwachten niet dat na een 

eventuele bezetting van federale troepen van 

heel Biafra hun werk door de Nigeriaanse 

regering onmogelijk zal worden gemaakt. De 

verwachting is dat de Nigeriaanse regering 

dan de gehele hulpverlening onder toezicht 

van het Rode Kruis wil stellen. Ds. J. M. 

Hoekstra van de stichting Oecumenische 

hulp neemt aan dat een eventuele negatieve 

houding van de Nigeriaanse regering ten 

aanzien van de kerkelijke organisaties zich 

zal toespitsen op enkele medewerkers van 

deze organisaties, die zich in het openbaar 

met de politieke kant van de zaak hebben 

ingelaten. 

Plunderingen 

Ds. Hoekstra vertelde dat bij zijn organisatie 

geen berichten zijn binnengekomen over 

plunderingen en mishandelingen op grote 

schaal in de door de federalen bezette 

gebieden ven Biafra. "De rapporten zijn zeer 

geruststellend", zei hij. Hij achtte het vrijwel 

onmogelijk dat de hulporganisaties de 

bevolking van Biafra - die doorvecht in de 

overtuiging na een federale overwinning te 

worden afgeslacht - daarvan op de hoogte 

zouden brengen. „Elke dag wordt 

gebombardeerd op civiele doelen. Breng de 

mensen dan maar eens aan het verstand dat 

de Nigerianen vredelievend zouden zijn". Ds. 

Hoekstra en pater H. Huiskamp van de 

kerkelijke organisaties achten het evenmin 

mogelijk dat de organisaties de Biafraanse 

regering benaderen om te vragen de 

bevolking niet langer via pers en radio nog 

banger te maken voor de vijand. De 

organisaties menen dat het niet op hun weg 

ligt regelmatig contact op te nemen met de 

regeringen, daar die ongetwijfeld zullen 

stellen dat zij zich met hun eigen zaken 

dienen te bemoeien.   

Een ingrijpende verandering van de 

oorlogssituatie zal overigens weinig invloed 

uitoefenen op de hulpverlening. Het feit blijft 

dat honderdduizenden Biafranen honger 

lijden en voorlopig gevoed dienen te worden. 

Over de berichten dat voedsel zou staan te 

rotten in de opslagplaatsen aan Nigeriaanse 

zijde merken de organisaties op dat slechts 

incidentele gevallen bekend zijn, die zijn 

veroorzaakt door een te ongeorganiseerde 

aanvoer, terwijl transportmiddelen ontbraken 

om het voedsel verder te transporteren. „Men 

moet daarbij bedenken hoe gauw voedsel 

bederft in de tropen, als men geen goede 

opslagplaatsen heeft in deze regentijd", aldus 

een van de woordvoerders van een 

internationale hulporganisatie. 

 

Leeuwarder Courant / 01-05-1969 

Hervormde synode op 4 mei Biafra-

collecte  

Nieuws uit de kerken 

Het breed moderamen van de hervormde 

synode heeft zich in een brief tot de 

kerkeraden, predikanten en diaconieën 

gewend met het dringende verzoek om in de 

kerkdiensten van 4 mei aanstaande door 

prediking, voorbede en een speciale collecte 

aandacht te vragen voor de slachtoffers van 

de oorlog tussen Nigeria en Biafra. "Wij 

kunnen hier spreken van een wonde plek in 

de bewoonde wereld", aldus de brief. 

„De hulp die vanuit vele organisaties geboden 

wordt, is uiterst kostbaar en kan slechts aan 

beperkte eisen voldoen. Veel hulp wordt 

geboden door de protestantse en rk kerken 

en groepen van West-Europa, verenigd in 

Joint Church Aid. Daarbij sloten zich aan 

rooms-katholieke, protestantse en joodse 

organisaties in de Verenigde Staten van 

Noord-Amerika en een vele organisaties 
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omvattende, Canadese hulpverleningsgroep. 

Aan naar schatting vijf zes miljoen mensen 

wordt enkele malen per week een voldoende 

maaltijd verschaft; wat er verder aan voedsel  

gevonden wordt is schraal en onvoldoende. 

Zowel in de vluchtelingenkampen als in de 

dorpen wordt de meest nodige medische 

verzorging geboden in mobiele klinieken, in 

plaatselijke kleine ziekenhuizen en in enkele 

goed geoutilleerde grote ziekenhuizen. De 

Nederlandse deelnemers aan deze 

gezamenlijke kerkelijke hulpverlening, d.w.z. 

de Stichting „Mensen in Nood" en de 

Stichting „Oecumenische Hulp", dragen hierin 

bij naar vermogen met geld, goederen en 

mankracht. Zij hebben ook uit de twee eerder 

gehouden nationale Biafra-collectes 

bedragen ontvangen, evenals van vele 

particulieren en van de Nederlandse regering. 

Er is echter meer geld nodig. Tezamen met 

de Stichting Vluchtelingenhulp Biafra Conflict. 

Unicef, Unesco, Novib en het Nederlandse 

Rode Kruis, willen de beide genoemde 

stichtingen in de week van 28 april tot 4 mei 

1969 een klemmend beroep doen op het 

Nederlandse volk in al zijn geledingen. 

Het breed moderamen van de generale 

synode met de Stichting Oecumenische Hulp 

aan Kerken en Vluchtelingen, waarbij de 

Hervormde» Kerk is aangesloten, is van 

oordeel dat verslapping van aandacht en 

bewogenheid met betrekking tot de nood in 

Biafra en Nigeria tot iedere prijs moet worden 

voorkomen. Daarom heeft het besloten ten 

volle zijn medewerking te verlenen aan de 

actie van de samenwerkende organisaties en 

deze actie van harte in uw aandacht aan te 

bevelen." 

Het Vrije Volk / 09-05-1969 

 Laatste actie stelt teleur 

(Van een onzer verslaggevers)  

Het ziet er naar uit, dat de laatste 

inzamelingsactie voor Biafra een 

teleurstellend . resultaat , krijgt. Er is per giro 

een kwart miljoen binnen gekomen, terwijl de 

hoop was gevestigd op een bedrag van een 

half miljoen.  

De eerste actie voor Biafra bracht 13 miljoen 

op, de tweede 2,6 miljoen. Deze laatste actie 

werd georganiseerd door Unicef, NOVIB,  

Rode Kruis,  Stichting Mensen ln Nood, 

Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingenhulp, Unesco-centrum 

Nederland. 

 

Trouw / 10-05-1969  
idem 19-05-1969 en 24-05-1969 

Advertentie 

DIENST OVER GRENZEN 

bemiddelingsbureau voor uitzending naar 

ontwikkelingslanden, uitgaande van 

Nederlandse Zendingsraad en Stichting 

Oecumenische Hulp — waar in een prettige 

sfeer hard wordt gewerkt — vraagt voor het 

Hoofd van het Bureau een 

SECRETARESSE 

Zij dient vlot Nederlands en Engels te kunnen 

stenograferen en bij voorkeur enige kennis 

van Protestantse kerkelijke verhoudingen te 

hebben. 

Kennis van de ontwikkelingsvragen wordt op 

prijs gesteld, maar interesse nog méér. 

Salaris volgens regeling van de N.H. Kerk. 

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties — 

opleiding en ervaring vermeldend — worden 

gaarne ingewacht op het bureau: Cornelis 

Houtmanstraat 17, Utrecht, 
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Algemeen Handelsblad / 21-05-1969 

Miljoen voor vluchtelingen Biafra-

oorlog 

Meer dan een miljoen gulden heeft de actie 

Uw geld — hun leven al opgebracht voor de 

slachtoffers van het conflict Nigeria-Biafra. 

Deze som is bijeengebracht via giro 400 en 

toezeggingen van afdrachten van plaatselijke 

en kerkelijke inzamelingen. De opbrengst van 

een zegeltjesactie kon nog niet worden 

vastgesteld. Van de opbrengst is al acht ton 

gelijkelijk verdeeld onder het Rode Kruis, de 

Unicef, Men in nood en Oecumenische hulp 

aan kerken en vluchtelingen. 

 

Het Parool / 22-05-1960 

Opbrengst van Biafra-aetie ruim 1 

miljoen  

(Van een onzer verslaggevers) 

AMSTERDAM, woensdag. — De opbrengst 

van de voorjaaractie „Uw geld. hun leven" 

van de Stichting Vluchtelingenhulp Biafra -

conflict is gisteren de miljoen gulden 

gepasseerd. Dit kon worden vastgesteld uit 

de op giro 400 ontvangen gelden en uit 

toezeggingen van afdrachten van plaatselijke 

en kerkelijke inzamelingen.  

De opbrengst van de zegeltjesactie „Help een 

handje", waaraan ruim 300 scholen in 

Nederland hebben meegewerkt is nog niet 

bekend.  

De Stichting Vluchtelingenhulp Biafra-conflict 

heeft besloten 800.000 gulden gelijkelijk te 

verdelen onder het Nederlandse Rode Kruis. 

Het Nederlands Comité Unicef, de stichting 

Mensen in Nood en de stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen. 

 

Trouw / 22-05-1969 

Meer dan miljoen voor Biafra-

conflict 

DEN HAAG — Meer dan een miljoen gulden 

heeft de actie 'uw geld - hun leven' 

opgebracht voor de slachtoffers van het 

conflict Nigeria-Biafra. Deze som werd 

bijeengebracht via giro 400 en toezeggingen 

van afdrachten van plaatselijke en kerkelijke 

inzamelingen. De opbrengst van de 

zegeltjesactie 'help een handje', waaraan 300 

scholen meededen, kon nog niet worden 

vastgesteld. Van de opbrengst werd alvast 

acht ton gelijkelijk verdeeld onder het Roode 

Kruis, de Unicef, 'mensen in nood' en 

oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen. Zij vertegenwoordigen 

internationale organisaties, die samenwerken 

om nood te lenigen en die gevraagd hebben 

zo snel mogelijk de slinkende geldmiddelen 

aan te vullen. 

 

De Volkskrant / 22-05-1969 

Biafra-actie al boven miljoen 

(Van onze correspondent)  

DEN HAG, 22 mei — Meer dan een miljoen 

gulden heeft de actie „Uw geld — hun leven" 

al opgebracht voor de slachtoffers van het 

conflict Nigeria-Biafra. Het geld werd 

bijeengebracht via giro 400 en toezeggingen 

van afdrachten van plaatselijke en kerkelijke 

inzamelingen. De opbrengst van de 

zegeltjesactie „Help een handje", waaraan 

300 scholen meededen, kon nog niet worden 

vastgesteld.  

Van de opbrengst werd alvast acht ton 

gelijkelijk verdeeld onder het Rode Kruis, de 

Unicef, „Mensen in nood" en oecumenische 

hulp aan kerken en vluchtelingen. Zij 

vertegenwoordigen internationale 

organisaties, die samenwerken om nood te 

lenigen en die gevraagd hebben zo snel 
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mogelijk de slinkende geldmiddelen aan te 

vullen. 

 

Friese Koerier / 22-05-1969 

Ruim miljoen gulden voor hulp 

Biafra 

DEN HAAG (ANP) — Ruim een miljoen 

gulden heeft de actie „Uw geld - hun leven" 

opgebracht voor de slachtoffers van het 

conflict Nigeria- Biafra. Deze som werd 

bijeengebracht via giro 400 en toezeggingen 

van afdrachten van plaatselijke en kerkelijke 

inzamelingen.  

De opbrengst van de zegeltjesactie „help een 

handje" waaraan 300 scholen meededen, kon 

nog niet worden vastgesteld. Van de 

opbrengst werd alvast acht ton gelijkelijk 

verdeeld onder het Rode Kruis, de Unicef, 

„Mensen in Nood" en oecumenische hulp aan 

kerken en vluchtelingen. Zij 

vertegenwoordigen internationale 

organisaties, die samenwerken om nood te 

lenigen en die gevraagd hebben zo snel 

mogelijk de slinkende geldmiddelen aan te 

vullen. 

 

De Tijd / 22-05-1969 

 Meer dan miljoen voor Biafra 

DEN HAAG. 22 mei — Meer dan een miljoen 

gulden heeft de actie „Uw geld - hun leven" al 

opgebracht voor de slachtoffers van het 

conflict Nigeria- Biafra. Deze som werd 

bijeengebracht via giro 400 en toezeggingen 

van afdrachten van plaatselijke en kerkelijke 

inzamelingen. De opbrengst van de 

zegeltjesactie Help een handje, waaraan 300 

scholieren meededen, kon nog niet worden 

vastgesteld. Van de opbrengst werd alvast 

acht ton gelijkelijk verdeeld onder het Rode 

Kruis, de Unicef, Mensen in nood en 

Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen. 

 

Nieuwsblad van het Noorden / 30-

06-1969 

„Portugal teert op NAVO-partners"  

Mrs. Mondlane zoekt steun voor 

vrijheidsstrijd Mozambikanen 

(Van een onzer correspondenten) 

JANET MONDLANE, de weduwe van de op 3 

februari van dit jaar in Dar Es Salaam 

(Tanzania) vermoorde Mozambikaanse 

vrijheidsstrijder dr. Eduardo Chivambo 

Mondlane, is gistermiddag per vliegtuig in ons 

land aangekomen. Zij is tot morgen te gast bij 

het Angola Comité. 

Mevrouw Mondlane is hier om contacten te 

leggen met die Nederlandse instellingen, die 

het werk van het Mozambique Instituut 

financieel steunen. Dat zijn o.a. de 

Nederlands Hervormde Kerk, het NOVIB en 

de Stichting Oecumenische Hulp voor 

Vluchtelingen. Vermoedelijk zal zij vandaag 

een onderhoud hebben met minister Udink. 

Ook staat een gesprek met 

vertegenwoordigers van de FJG (Federatie 

van Jongerengroepen in de PvdA) en de 

ARJOS (de Antirevolutionaire 

Jongerenorganisatie) op haar programma. 

FJG en ARJOS gaan een 'Mozambique-

campagne' voeren, om de aandacht te 

vestigen op de guerilla, die het 

bevrijdingsfront van Mozambique, de 

'Frelimo', tegen het Portugese bewind voert. 

Ten huize van de Amsterdamse fysioloog, dr. 

S. Bosgra (één van de samenstellers van het 

vorige week verschenen rapport 'Portugal en 

de NATO'), hadden wij een kort vraaggesprek 

met mevrouw Mondlane. 

Eduardo Mondlane werd gedood door een 

tijdbom, die hem per post werd toegezonden. 
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Hij vond de dood in zijn werkkamer aan het 

strand van Dar es Salaam. Het postpakket, 

voorzien van de mededeling „vertrouwelijk en 

persoonlijk" ontplofte onmiddellijk nadat 

Mondlane het had opengemaakt. 

 
JANET MONDLANE 

Over de dood van haar man: „we weten nog 

steeds niet wie het heeft gedaan. De regering 

van Tanzania gaat door met het onderzoek, 

maar wat doet het er toe. Ik bedoel, wie 

anders dan de Portugezen kunnen dit hebben 

gedaan. Zij hadden reden mijn man te 

vermoorden. Er waren meer aanslagen op 

hem gepleegd. En hij zal zeker niet de laatste 

zijn. Kort na de dood van mijn man werden er 

aanslagen gepleegd op twee hoge Frelimo-

functionarissen. Ook zij ontvingen 

tijdbommen per post". En de geruchten over 

verdeeldheid in de Frelino-beweging, over de 

persoonlijke vijanden van dr. Mondlane? 

 

Trouw / 14-08-1969 

Kerken willen ook dagvluchten naar 

Biafra 

Van een verslaggever  

UTRECHT — De nachtelijke hulp vluchten 

van de kerken naar Biafra gaan nog Steeds 

door, vijf tot twaalf per nacht. De Stichting 

oecumenische hulp aan berken en 

vluchtelingen, de rooms-katholieke stichting 

'Mensen in i nood', de raad voor de zending 

van de hervormde kerk, het algemeen 

diakonaal bureau van de gereformeerde  

kerken en het centraal missie commissariaat 

zijn van oordeel dat op grote schaal 

dagvluchten nodig zijn — ook van het Rode 

Kruis — wil men de voedsel- en 

gezondheidssituatie in Biafra op een 

minimumniveau kunnen handhaven. Bij de 

nachtvluchten heeft het vervoer van voedsel 

en van medicijnen voor de ziekenhuizen 

prioriteit.  

'Als het mogelijk is om dertig kilo stenen van 

de maan terug te brengen, moet het in onze 

wereld evenzeer mogelijk zijn, per etmaal 

tenminste 500 ton medicijnen en voedsel te 

vervoeren, een hoeveelheid die Biafra 

minimaal nodig heeft om in leven te blijven.' 

De arts Steenstra Toussaint. die na een 

verblijf van twee en een halve maand in 

Biafra voor een kort bezoek naar Nederland 

terugkeerde, heeft verschillende medische 

instellingen voor het werk in Biafra weten te 

interesseren. Hij zamelde medische 

instrumenten en dergelijke in. die al per 

vliegtuig naar Biafra zijn verzonden. Dezer 

dagen bleek, dat de arts zijn werk in Biafra 

niet zal kunnen hervatten; hij krijgt namelijk 

geen re-entry permlt. 
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Nederlands Dagblad / 18-08-1969 
BERICHTEN van hier en daar  

Kerken vragen meer hulp voor 

Biafra 

UTRECHT — Eind juli, vlak voordat een 

super-constellation van Canairelief bij de 

landing op een vliegveld in Biafra 

verongelukte, voerde een Boelng-

stratofreighter de drieduizendste vlucht uit 

voor "Joint Church Aid". 

In deze organisatie werken kerken en 

kerkelijke organisaties samen uit Canada, 

Zwitserland, Nederland, Duitsland, 

Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, 

Zweden, Groot-Brittannië en de Verenigde 

Staten. 

De nachtelijke hulpvluchten van de kerken 

naar Biafra gaan nog steeds door, vijf tot 

twaalf per nacht. Volgens „Joint Church Aid" 

Nederland (gevormd door de stichting 

oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen, de rooms-katholieke stichting 

„Mensen in nood", de raad voor de zending 

van de Nederlandse hervormde kerk, het 

algemeen diakonaal bureau van de 

gereformeerde kerken en het centraal missie 

commissariaat) zijn echter op grote schaal 

dagvluchten nodig - ook van het Rode Kruis - 

wil men de voedsel- en gezondheidssituatie 

in Biafra op een minimumniveau kunnen 

handhaven. Bij de nachtvluchten heeft het 

vervoer van voedsel en van medicijnen voor 

de ziekenhuizen prioriteit. 

 

Trouw / 03-10-1969 

 Kerkelijke luchtbrug Biafra kost 25 

levens 

Van een verslaggever 

UTRECHT — Met de dood van de uit vijf 

koppen bestaande bemanning van de 

stratofreighter van 'Joint Church Aid' die 

onlangs vlak voor de landing op het vliegveld 

Uli in Biafra neerstortte, is het aantal 

personen dat in het kader van de (nachtelijke) 

kerkelijke luchtbrug om het leven kwam tot 25 

gestegen. De afdeling Nederland van 'Joint 

Church Aid' heeft meegedeeld, dat het 

onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk 

nog niet is afgesloten, maar dat wel vaststaat 

dat geen militaire actie in het spel is geweest.  

Het totale aantal vluchten van de kerkelijke 

hulporganisaties heeft inmiddels de 3500 

ruimschoots overschreden. Hoewel de 

hoeveelheid voedsel en medicijnen die nu 

élke nacht wordt overgevlogen niet 

voldoende is, betekent het voortbestaan van 

deze luchtbrug volgens Joint Church Aid 

Nederland voor honderdduizenden Biafranen 

toch het verschil tussen leven en dood. 

Inmiddels heeft ook een aantal oost- 

Europese kerken bijgedragen aan de vele 

tonnen goederen de voor deze operatie nodig 

zijn. 

Joint Church Aid-Nederland, waarin de 

stichting oecumenische hulp en 'mensen in 

nood' samenwerken, beraadt zich momenteel 

op de vraag hoe Nederland zijn bijdragen kan 

voortzetten aan het instandhouden van de 

luchtbrug, die grote bedragen vergt. 

 

Friese Koerier / 11-10-1969 

 Korte metten 

★ HET VERONGELUKKEN van een vliegtuig 

van „Joint Church Aid" heeft de luchtbrug 

weer eens in het nieuws gebracht, die de 

samenwerkende kerken nacht-in nacht-uit 

onderhouden, de enige „levenslijn" van 

verhongerend Biafra. Met de dood van de uit 

5 koppen bestaande bemanning is het aantal 

personen, dat in het kader van de kerkelijke 

luchtbrug om het leven kwam, gestegen tot 

25. Het onderzoek naar de oorzaak is nog 
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niet afgesloten. Vast staat echter, dat er geen 

militaire aktie in het spel Is geweest. 

★ MEER DAN 3500 vluchten heelt „Joint 

Church Aid" intussen voor zijn rekening 

genomen. De hoeveelheid voedsel en 

medicijnen, die nu elke nacht binnengevlogen 

wordt, is (hoewel niet voldoende) een hoogst 

belangrijke factor in de voedsel- en 

gezondheidsvoorzieningen van het 

geblokkeerde Biafra. „Joint Church Aid" 

Nederland (de Stichting Oecumenische Hulp 

samen met „Mensen in Nood") giro 5261, 

Utrecht, beraadt zich momenteel hoe 

Nederland zijn bijdragen kan voortzetten. De 

luchtbrug betekent voor honderdduizenden, 

als hij kan voortbestaan, het verschil tussen 

leven en dood. 

 

De Volkskrant / 14-10-1969 
 Voor Zuid-Amerika  

ADVENTSACTIE VAN KERKEN 

DEN HAAG.I 3 okt. (KNP) — In de week van 

15 tot 21 december houden de kerken in 

Nederland gezamenlijk een Adventsactie 

voor Latijns Amerika met het doel ruim 2 

miljoen gulden bijeen te brengen. Het geld zal 

worden besteed aan activiteiten, die de 

kerken en christelijk geïnspireerde 

organisaties in de Zuid-Amerikaanse landen 

ondernemen voor de hervorming en de 

ontwikkeling van de maatschappelijke 

structuren.  

De aanvragen hiervoor zijn uit Zuid-Amerika 

binnengekomen bij de Bisschoppelijke 

Adviescommisie voor Zuid-Amerika en bij de 

Wereldraad van Kerken. Het betreft in totaal 

48 projecten, voornamelijk op het terrein van 

scholing en vorming. Daaronder bevinden 

zich onder meer de Camillo Torres-stichting 

in Columbia, het befaamde instituut Cidox in 

Meico (dat pas grote moeilijkheden heeft 

gehad met de Romeinse curie), de aanmaak 

van ABC-boeken en een gemeenschappelijke 

katholiek-protestantse Bijbelvertaling voor 

Zuid-Amerika. 

Aan de Adventsactie nemen deel de sectie 

internationale hulpverlening van de 

Nederlandse hervormde kerk, de 

bisschoppelijke adviescommissie voor Latijns 

Amerika en de stichting Oecumenische hulp 

aan kerken en vluchtelingen, waarin 

samenwerken: de Nederlandse hervormde 

kerk, de evangelische lutherse kerk, de 

remonstrantse broederschap, de 

oudkatholieke kerk, de Unie van 

baptistengemeenten.de Vrije evangelische 

gemeenten, de evangelische 

broedergemeente en de Nederlandse 

Protestanten Bond. 

 

Trouw / 15-10-1969 

 Interkerkelijke aktie voor Latijns 

Amerika 

UTRECHT (ANP) — In de week van 14 tot 21 

december wordt in Nederland een 

interkerkelijke adventsaktie gehouden voor 

Latijns Amerika. 

De aktie is al drie keer eerder georganiseerd 

door de bisschoppelijke adviescommissie 

voor Latijns Amerika, maar dit maal doen 

voor het eerst ook de negen protestantse 

kerken mee, die samenwerken in de Stichting 

Oecumenische Hulp. De aktie is met name 

gericht op de kerkleden. In de diensten van 

zondag 14 december zullen enveloppes 

worden uitgereikt, die dan de week daarop, 

gevuld met geld of cheques, weer kunnen 

worden ingeleverd. Het geld is bestemd voor 

projecten, die gericht zijn op 'hervorming en 

ontwikkeling van de maatschappelijke 

structuren in Latijns Amerika'.  

Het gaal dus niet vooral om technische hulp, 

maar vooral ook om (kader)vorming, 

waardoor mensen in Latijns Amerika zelf van 

onder af in staat moeten worden gesteld, 
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mee te werken aan het scheppen van 

rechtvaardiger verhoudingen door de. 

bestaande maatschappelijke structuren te 

veranderen. 

 

Leeuwarder Courant / 15-10-1969 
Nieuws uit de kerken 

Interkerkelijke actie voor Zuid-

Amerika 

In de week van 14 tot 31 december wordt in 

Nederland een interkerkelijke adventsactie 

gehouden voor Latijns-Amerika. De actie is al 

driemaal eerder georganiseerd door de 

Bisschoppelijke Adviescommissie voor 

Latijns-Amerika, maar ditmaal doen voor het 

eerst ook de negen protestantse kerken mee, 

die samenwerken in de Stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen. De actie is met name gericht 

op de kerkleden. In de diensten van zondag 

14 december zullen enveloppen worden 

uitgereikt, die dan de week daarop, gevuld 

met geld of cheques, weer kunnen worden 

ingeleverd. Het geld is bestemd voor 

projekten, die gericht zijn op „hervorming en 

ontwikkeling van de maatschappelijke 

strukturen in Latijns-Amerika". Het gaat dus 

niet louter om technische hulp, maar vooral 

ook om (kader)vorming, waardoor de mensen 

in Zuid-Amerika zelf van onderaf in staat 

moeten worden gesteld om mee te werken 

aan het creëren van rechtvaardiger 

verhoudingen en een verandering in de 

bestaande maatschappelijke en sociale 

strukturen. 

De heer Th. Tschuy, secretaris voor Latijns-

Amerika van de hulporganisatie van de 

Wereldraad van Kerken, zei op een 

persconferentie, dat gewone katholieken en 

protestanten in Latijns-Amerika veel meer 

onderlinge contacten hebben dan de officiële 

kerkelijke instanties. Velen van hen streven 

naar een sociale revolutie. In dit verband 

merkte de heer Tschuy op, dat hij verwacht, 

dat Cuba. waar de revolutie heeft geleid tot 

een socialistische en nog later tot een 

marxistische maatschappij, de andere Latijns-

Amerikaanse landen waarschijnlijk binnen 

tien jaar zal overtreffen en het 

ontwikkelingsniveau van de Europese en 

Noordamerikaanse landen dan vrijwel zal 

hebben bereikt.  

Ds. Julio de Santa Anna. directeur van het 

Zuidamerikaanse instituut voor kerk en 

samenleving, verklaarde, dat op het ogenblik 

in heel Latijns-Amerika katholieken en 

protestanten samenwerken aan 

verbeteringen op sociaal gebied, hoewel de 

oecumene in dit werelddeel officieel nog niet 

eens van de grond is gekomen. Zij richten 

zich vooral op de „marginale" groepen, de 

grote massa, die niet is opgenomen in de 

steeds groeiende stedelijke samenlevingen. 

Het gaat daarbij om strukturele 

veranderingen van onderaf, niet vanuit de 

top, om de sociale bewustwording van de 

grote massa. Ds. De Santa Anna spreekt zelf 

liever over „bevrijding" dan over ontwikkeling, 

omdat het niet alleen een kwestie is van 

economische groei: „Er moeten 

omstandigheden worden gecreëerd, waarin 

de mens ook werkelijk mens kan zijn". 

Volgens hem hebben de kerken in Latijns-

Amerika deze bevrijding te lang meer als een 

obstakel gezien dan als een noodzaak.  

Drs. J. Wüst. die van 1964 tot 1968 secretaris 

was van de Latijns-Amerikaanse 

bisschoppenconferentie, zei dit de kerkelijke 

situatie in Zuid-Amerika tot voor kort werd 

gekarakteriseerd door een totaal verouderde 

struktuur. die door mensen aan de top in 

stand werd gehouden en die nu begint te 

wankelen door allerlei bewegingen van 

onderaf. Extreem revolutionisme is volgens 

hem in dit werelddeel tot mislukking 

gedoemd, aangezien de infra-struktuur (met 

name in het culturele vlak waaraan West-

Europa bijvoorbeeld het snelle herstel na de 

tweede wereldoorlog dankte, daar ontbreekt. 

Het ontwikkelingsproces op kerkelijk zowel 
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als op sociaal gebied vraagt tijd. Overigens 

zullen de westerse kerken hun 

paternalistische houding moeten laten varen. 

Door onderlinge contacten moeten we komen 

tot een nieuwe formule, die in de eerste 

plaats door de mensen in Latijns-Amerika is 

uitgedacht en geprobeerd". zo zei hij. 

 

Het Vrije Volk / 15-10-1969 

Actie voor Zuid-Amerika 

GEZAMENLIJKE ACTIE VAN 

PROTESTANTSE EN KATHOLIEKE 

KERKEN VOOR ZUID-AMERIKA 

UTRECHT (ANP) Katholieke en protestantse 

instellingen gaan van 14 november, tot 12 

december gezamenlijk Inde kerken actie 

voeren voor financiële steun aan projecten in 

Zuid-Amerika, gericht op een sociale 

omwenteling. 

Een dergelijke actie is al drie keer opgezet: 

door de 'bisschoppelijke adviescommissie 

voor Latijns-Amerika,' maar nu doen ook de 

negen protestantse kerken uit de Stichting 

Oecumenische Hulp aan kerken en 

vluchtelingen mee. 

Het gaat niet louter om technische hulp, maar 

vooral om kadervorming,' waardoor Zuid-

Amerikanen  zelf 'van onderop' in staat 

worden gesteld de maatschappelijke 

structuren te veranderen. 

Gewone katholieken en protestanten in Zuid-

Amerikaanse landen hebben - veel meer 

onderlinge verbindingen dan de officiële 

kerkelijke instanties. Velen van hen streven 

naar een sociale revolutie. 

 

Trouw / 16-10-1969 
 BINNENLAND/KERK 

 'Dienst over grenzen': vraag 

overtreft aanbod 

Van een onzer verslaggevers 

UTRECHT — Het bureau 'Dienst over 

grenzen', gehuisvest bij de Stichting 

Oecumenische Hulp aan de Cornelis 

Houtmanstraat 17 in Utrecht, gaat zijn achtste 

levensjaar in met aanzienlijk meer aanvragen 

voor ontwikkelingswerkers dan aanmeldingen 

in Nederland. Deze situatie is betrekkelijk 

nieuw. Het bureau begon zijn activiteiten om 

te bemiddelen voor jonge mensen die in een 

ontwikkelingsland aan de slag wilden, maar 

die nogal eens 'in de pijpleiding' kwamen 

omdat er lang niet altijd vraag naar hen was. 

Het bureau 'is' één dame, namelijk mevrouw 

J. C. Rot. Dank zij haar bemiddeling zijn er nu 

ongeveer 270 mensen in ontwikkelingslanden 

werkzaam, vooral in Afrika. Aanvragen uit 

Azië zijn er niet veel meer, maar uit Afrika 

des te meer. Het opmerkelijke is, dat niet 

alleen kerken en zendingsorganen om 

mensen vragen, maar ook regeringen zoals 

die van Zambia, maken van de diensten van 

het bureau graag gebruik om 

onderwijskrachten te werven. Het gaat de 

regering van Zambia om jonge 

afgestudeerden, vooral in de B-vakken, die 

eerst aan de universiteit van Lusaka een 

'postgraduate' onderwijscursus krijgen en 

zich daarmee voor tweë-en-een-half jaar 

verbinden om in Zambia les te geven. 

Leraren staan bovenaan op de 

aanvragenlijsten uit Afrika, daarna 

verpleegsters (liefst met vroedvrouwdiploma 

en bereid tot het meedoen in 

verpleegstersopleidingen) vervolgens artsen 

en daarna landbouwkundigen. 
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Mevrouw J. C. Rot. 

'U ziet dat dit een nogal gerichte vraag is en 

de aanmeldingen van Nederlanders die wij 

krijgen passen daar natuurlijk niet altijd op,' 

zei mevrouw Rot. 'Nu noemde ik overigens 

de belangrijkste categorieën, er zijn natuurlijk 

meer mogelijkheden. Het is het vrije karakter 

van dit bureautje, dat veel mensen 

aanspreekt.  En we horen ook goede 

berichten uit Afrika. Dominee R. J. van der 

Veen, die op de Afrikaanse kerkenconferentie 

in Abidjan was, kreeg van verschillende 

Afrikaanse kerkleiders de boodschap mee, 

dat zij verrukt waren over de kwaliteit van de 

mensen die hen via 'Dienst over grenzen' zijn 

gestuurd. Nu dat ben ik zelf ook. Je merkt het 

in de gesprekken hier, maar vooral ook in de 

rondzendbrieven van die mensen: een intens 

meeleven en meedenken in de problemen 

van het land waar ze werken en bereidheid 

om ook de vrije tijd verregaand door de 

vragen en de behoeften van hun omgeving te 

laten bepalen. 

Wat zijn nu volgens U nog problemen bij 

deze uitzending? 

'Het feit dat de meesten er niet zo lang 

kunnen blijven als ze veelal zelf wel zouden 

willen, niet meer dan twee a drie jaar. Dan 

moeten ze naar huis terug. Ten eerste 

hebben ze relatief een zeer laag salaris. Ten 

tweede hebben ze vaak kinderen die naar 

Nederland terug moeten voor hun onderwijs, 

en ten derde hebben ze veelal maar een 

minimum aan sociale zekerheden. Het is nog 

altijd zo dat als je daar een ziekte oploopt, die 

je voor later arbeidsongeschikt maakt, je 

geen enkele uitkering kunt krijgen. De 

echtgenoot van iemand die daar komt te 

overlijden kan nog steeds geen aanspraak 

maken op een uitkering ingevolge de 

algemene weduwen- en wezenwet. We 

hebben nu wel hoop dat in die dingen 

verbetering gaat komen omdat ook dit bureau 

is vertegenwoordigd bij besprekingen, die 

daarover nu met minister Udink aan de gang 

zijn. Het is in ieder geval altijd die combinatie 

van die drie factoren, die de verblijfsduur van 

zo'n uitgezonden iemand beperkt houdt. Aan 

die lage betaling valt niets te doen — men 

moet nu eenmaal een forse stap terug doen 

naar een veel lagere levensstandaard. Maar 

met die andere factoren erbij — ook de 

sociale onzekerheid tot nu toe — kan men 

niet verwachten dat er veel zijn die een 

tweede termijn erbij nemen. Maar ze zijn er 

wel. En dat is natuurlijk voor de voortgang 

van een ontwikkeling in een bepaalde school 

of een bepaald ziekenhuis van groot belang. 

Er is nog iets, dat mevrouw Rot graag zou 

willen: meer mogelijkheden voor onderwijzers 

met een acte om ginds aan kweekscholen 

dienst te doen. 'Er zijn er hier heel veel, die 
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zich melden en die ik moet afwijzen. Mensen 

van wie ik weet dat ze zich zeker goed 

zouden aanpassen in een Afrikaans milieu en 

dat ze zouden kunnen bijdragen aan de 

kwaliteitsverbetering van het gewone lager 

onderwijs. 

 

Friese Koerier en Leeuwarder 

Courant / 17-10-1969 
Nieuws uit de kerken  

Kerken vragen hulp voor Tunesië 

Het Rode Kruis en de afdeling hulpverlening 

van de Wereldraad van Kerken hebben ter 

leniging van de nood, ontstaan door de 

overstromingen in Tunesië, al vele honderden 

tenten en lakens gezonden. Nog veel meer is 

echter nodig, zoals desinfectie en antibiotica 

en twintigduizend dekens. In totaal wordt 

vanuit Genève om een bedrag van 25.000 

dollar gevraagd voor hulpverlenings- en 

herbouwactiviteiten. De Stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen te Utrecht heeft haar 

gironummer 5261 te Utrecht opengesteld 

voor bijdragen ten behoeve van de 

slachtoffers van deze ramp. 

 

Trouw / 22-10-1969 
De kerk in de wereld – door H. Biersteker  

Wereldraad verdeeld over Midden-

Oosten 

Het centraal comité van de wereldraad van 

kerken heeft uit een van zijn secties een veeg 

uit de pan gekregen over zijn standpunt 

inzake het Midden-Oosten. Het is de sectie 

voor 'de kerk en het Joodse volk', die bijeen 

is geweest in Wisconsin. 

De sectie is — waarschijnlijk tot enig 

ongenoegen van joodse gesprekspartners 

ondergebracht bij de afdeling voor 

Wereldzending en Evangelisatie van de 

wereldraad. Niettemin is er dikwijls een 

uitwisseling van gedachten van leden van 

deze sectie met rabbijnen en dat geeft 

natuurlijk een anders-gerichte loyaliteit, dan 

bijvoorbeeld die van de mensen van 

Interkerkelijke Hulp, die zich al meer dan 20 

jaar lang inspannen voor de Palestijnse 

vluchtelingen. 

De sectie 'de Kerk en het joodse volk' heeft 

nu commentaar geleverd op de verklaring 

inzake het Midden-Oosten, die in Canterbury 

werd uitgegeven en waarvan in de 

vergadering door de ontwerpers werd 

gezegd: pruts er nu niet meer aan, de 

verklaring is zorgvuldig uitgebalanceerd en 

de minste of geringste wijziging zal haar uit 

het evenwicht brengen. Er is ook nauwelijks 

iets aan gewijzigd — ik vermeldde destijds 

alleen, dat er nu ook plotseling Afrikanen 

naast die West-Europese theologen gingen 

staan, die tegenover de charges van de 

kerken in het Midden-Oosten een goed woord 

voor Israël deden. 

Niettemin bevalt het geheel de sectie voor de 

kerk en het joodse volk allerminst; er wordt 

over feiten heengelopen. Bij voorbeeld over 

het feit, dat de staat Israël van veel kanten 

zijn bestaansrecht wordt ontzegd, zodat de 

vrees van Israël gerechtvaardigd is, dat 't nog 

altijd om zijn bestaan vecht welke vrees wordt 

versterkt door de traumatische werking van 

de massavernietiging in het verleden De 

moeilijkheden met de erkenning van het 

bestaansrecht van Israël komen volgens de 

sectie voort uit een ontkenning van de 

binding tussen de geschiedenis en de 

ononderbroken aanwezigheid van joden in 

'Palestina.'  

'Als de nood van Arabische vluchtelingen — 

zoals wij beweren ernstig moet worden 

genomen, dan moet ook het bestaan van 

joodse vluchtelingen uit het Nabije Oosten, 

de nood van die joden, die deze landen niet 

verlaten kunnen en van de slachtoffers van 

het conflict binnen Israël niet vergeten 
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worden. Men dient de weg aar de vrede in 

het Midden-Oosten volgens de sectie niet te 

plaveiden met voorwaarden vraagstellingen, 

waarover niet onderhandeld kan worden. 

Daarmee bedoelt de sectie wellicht het 

prijsgeven van het oude Jeruzalem. 

De secretaris-generaal, dr. Blake, hoefde het 

niet moeilijk te hebben met de kritiek van een 

van zijn secties. Hij verwees eenvoudig naar 

"een andere afdeling, die hem ook kritiek had 

bezorgd van een precies tegenovergestelde 

strekking. Namelijk de conferentie van 

vertegenwoordigers van Interkerkelijke Hulp 

met kerken van het Midden-Oosten op 

Cyprus over het vraagstuk der Palestijnse 

vluchtelingen, die eveneens een verklaring 

uitgaf. Daarin wordt gezegd, dat 

hulpverlening' aan de Palestijnse 

vluchtelingen geen goed christelijk antwoord 

is op hun schreeuw om recht. Verder werd 

erin geconstateerd, dat 'zich een nieuwe 

Palestijnse identiteit begint aan te kondigen 

— bij voorbeeld in de vorm van de Palestijnse 

bevrijdingsbeweging. Dit bewustzijn zou een 

eerste stap kunnen zijn op de weg naar een 

goedmaken van het de Palestijnen 

aangedane onrecht.' Blake kan volstaan met 

de twee conferenties beide gehouden onder 

auspiciën van de wereldraad — elkaars 

verklaringen toe te sturen om de 

'uitgebalanceerde' verklaring van het centraal 

comité in Canterbury te rechtvaardigen. 

Hij zei: 'Deze kritiek van een van onze eigen 

commissies toont niet alleen de 

veelvuldigheid van meningen in de 235 

leden-kerken, zij maakt ook duidelijk wat de 

zwakte en de kracht van de oecumenische 

beweging is. Want tegen, alle logische 

redeneringen in blijvende kerken ondanks 

hun zeer gevarieerde denken verenigd. De 

toevallige, maar ook de heftig bij de zaak 

betrokken waarnemer hiervan zal er een 

spreken met twee tongen in menen te 

herkennen. Maar de 21-jarige geschiedenis 

van de wereldraad toont toch het 

tegenovergestelde. Zowel Palestijnse 

vluchtelingen als joodse vluchtelingen uit 

Europa hebben in deze jaren praktische 

bijstand gekregen, en dat wijst erop dat de 

raad nooit naar ras. kleur of geloof 

onderscheidt waar mensen in nood verkeren. 

Hij handelt daarmee vanuit het gegeven van 

een brede basis van zijn lidmaatschap, dat 

hem de gelegenheid geeft via een debat tot 

een consensus te komen en zijn praktische 

hulp aan te bieden.' 

Maar misschien is het juist dat tot alle prijs tot 

een geschreven consensus willen komen, dat 

de verklaring inzake het Midden-Oosten nu al 

tot een zeer omstreden stuk maakt. Het debat 

en — indien mogelijk — het gesprek daarover 

is uiterst belangrijk en ik kan me ook nog 

voorstellen, dat men er een stuk voor nodig 

heeft om elkaars overtuiging te toetsen. Maar 

waarom zou men niet mogen toegeven, dat 

er diepgaand verschil van inzicht is? Vooral 

als dit binnen een paar maanden 

overduidelijk blijkt uit zeer tegenstrijdige 

verklaringen van twee onder de wereldraad 

fungerende organen i 

Wie het meemaakt, verzucht soms: lagen de 

zaken ook maar eenvoudiger,, Welnu: in 

Kenia liggen de zaken eenvoudiger maar wie 

zal beweren dat het daarmee ook 

gemakkelijker is? Het Kikoéjoe-boertje 

Bernard Gethenji Mwai en zijn vrouw hoefden 

op grond van hun geloof alleen maar nee te 

zeggen tegen vertegenwoordigers van een 

geheim genootschap van hun stam hen 

kwamen vragen de eed af te leggen, dat 

Kikoejoes in Kenia voor eeuwig de macht 

moeten hebben. Bernard Gethenji Mwai en 

zijn vrouw zeiden nee, omdat voor hen als 

christenen de muren tussen mensen van 

verschillende stammen zijn geslecht. Zij 

wilden ze op grond van hun geloof niet 

opnieuw helpen opbouwen. En zij bleven nee 

zeggen, ook toen de hakmessen te 

voorschijn kwamen en de eerste wonden 

werden geslagen. Bernard stierf later in een 

ziekenhuis en zijn vrouw ligt er nog, verminkt. 

En zo zijn er meer christenen in Kenia aan 
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wie een eenvoudige vraag werd gesteld 

waarop ze ja of nee konden antwoorden. 

Vooral de presbyterianen, die men meestal 

onder de Kikoejoes aantreft, keken voor het 

eerst in de vuurgloed van een werkelijke 

beproeving. Nu ook de regering tegen deze 

herleving van de geheime 

eedgenootschappen krachtig heeft 

uitgesproken — zij het zeer laat wordt de 

druk op de christenen wat minder, maar 

daarmee is nog niets gezegd. Misschien 

moet de rest van de christenheid hier toch 

even eerbiedig bij stilstaan en eens nagaan 

welke compromissen zij allemaal heeft 

gesloten. 

 

Leeuwarder Courant / 22-10-1969 
Nieuws uit de kerken  

Gereformeerde Kerken doen niet 

mee met adventsactie 

Aan de interkerkelijke adventsaktie voor Zuid-

Amerika, die in december wordt gehouden 

door de RK Kerk en de negen kerken, die 

samenwerken in de Stichting Oecumenische 

Hulp, zullen de Gereformeerde Kerken niet 

deelnemen. Het gereformeerd 

werelddiakonaat moet namelijk nu al een 

extra aktie voeren om een tekort van een half 

miljoen gulden op de werelddiakonale 

begrotmg van dit jaar te dekken. Bovendien 

hebben de Gereformeerde Kerken dit najaar 

een overladen aktie-programma. Afgezien 

van de extra werelddiakonale aktie is er een 

kerkbouw-aktie, die enige miljoenen moet 

opbrengen, terwijl in gereformeerde kring ook 

intensief is meegewerkt aan de aktie „School 

en Evangelie" voor onderwijshulp in de 

wereld. In december staat bovendien de 

traditionale kerstkollekte voor Israël te 

wachten, terwijl men in januari al weer aan de 

slag moet voor de inzameling van het 

werelddiakonaat op de eerste zondag van 

februari. 

Ook moest het gereformeerd 

werelddiakonaat rekening houden met het 

feit, dat in verschillende Zuid-Amerikaanse 

landen de oecumenische verhoudingen 

tussen rooms-katholieken en protestanten 

nog lang niet zo zijn ontwikkeld als in 

Nederland. „Men zou het dan ook niet kunnen 

begrijpen, dat van protestantse zijde in 

Nederland wordt meegewerkt aan een 

hulpaktie voor onder meer de opleiding van 

missionarissen en de huisvesting van 

priesters," aldus de informatiedienst van de 

Gereformeerde Kerken. Dit betekent niet. dat 

de Gereformeerde Kerken niet tot 

samenwerking bereid zijn. In landen waar de 

situatie anders is, zoals in Pakistan en op 

Curacao, werkt het werelddiakonaat aan 

verschillende projekten aktief samen met 

rooms-katholieken. Het niet deelnemen aan 

de adventsaktie betekent evenmin, dat het 

gereformeerd werelddiakonaat zich niets 

aantrekt van de nood in in Zuid-Amenka, 

waar het veel werk doet. Bovendien is, mede 

naar aanleiding van de adventsaktie, 

besloten, voor nog extra projekten in Zuid-

Amerika te financieren tot een totaalbedrag 

van 100.000 gulden. 

 

Trouw / 23-10-1969 

Delta-pastoraat werkt aan politiek 

bewustzijn  

Zwarte leiders danken Nederlandse 

kerkleden 

UTRECHT — Twee mannen die jarenlang 

bezig zijn een beetje praktische 'black power' 

op te bouwen in de meest achtergebleven 

staat van Amerika, Mississippi, waren de 

afgelopen dagen in Nederland. Het zijn de 

directeur van het Mississippi Delta-pastoraat 

van de nationale raad van kerken in de VS, 

Owen Brooks, en de publiciteitsman ervan, 

rev. Henry Parker. 
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Het eerste doel van hun bezoeken aan 

Europese diakonale instanties is via deze het 

kerkvolk dank te zeggen voor zijn bijdragen 

aan bet werk van het pastoraat ten behoeve 

van de arme en ontrechte bevolking in de 

vruchtbare delta van Mississippi Het tweede 

doel is zich beleefd aan te bevelen voor 

verdere bijdragen.  

Ongeveer zestig procent van dit werk wordt 

gefinancierd met bijdragen uit het buitenland 

— waaronder ook weduwenpenningen van 

jonge kerken uit India en Afrika. De raad van 

kerken in de VS die dit programma in 1964 

begon, slaagde er namelijk niet in om 

aangesloten kerken te bewegen er voldoende 

geld voor op tafel te brengen. En omdat de 

raad zich niet van haar eenmaal aanvaarde 

verantwoordelijkheden in Mississippi wilde 

losmaken wendde hij zich im arren moede tot 

de wereldraad van kerken die de zaak bij zijn 

ledenkerken aanbond. 

POLITIEKE MACHT 

De belangrijkste reden waarom veel kerken in 

Amerika bij nader inzien terugdeinsden was 

dat het pastorale team dat bier aan de gang 

ging het niet liet bij de leniging van de 

onmiddellijke nood (werkloze en dakloze 

gezinnen, ondervoede kinderen) maar 

gelijktijdig begon de zwarte gemeenschappen 

te leiden op weg naar lokale politieke macht. 

Dit veroorzaakte een heftige controverse 

vooral door de woede van de blanke kerken 

in het zuiden, die betoogden dat de kerk zich 

i niet op deze wijze met de politiek mocht 

inlaten. Door intensieve campagnes om zich 

als kiezer te laten inschrijven en scholing 

voor toekomstige bestuurders was bet 

deltapastoraat bij de plaatselijke verkiezingen 

in 1967 al zover dat er 123 zwarte kandidaten 

waren van wie er bijna twintig werden . 

gekozen. In de komende vijf jaar hoopt men 

er nog minstens tachtig gekozen te krijgen, 

vooral in die districten waar de zwarte 

bevolking de meerderheid vormt. Eenmaal 

aan de macht, kunnen zwarte bestuurders 

een belangrijke rol spelen bij het aantrekken 

van federale voorzieningen om coöperatieve 

bedrijven te starten. Zo is er thans in het door 

negers bestuurde plaatsje Mount Bayou een 

bescheiden steenbakkerij opgezet die goede 

zaken doet. Mede hierdoor hoopt men werk 

te verschaffen aan diegenen die als gevolg 

van de mechanisatie van de katoen-produktie 

werkloos zijn geworden en dat zijn er vele 

duizenden. Op het' hervormd 

werelddiakonaat waar hij een rev. Parker te 

gast waren vertelde Brooks (een ingenieur uit 

Boston die zijn baantje er aan gegeven heeft) 

dat de pas gekozen zwarte bestuurders nog 

maar al te vaak door de overheersend blanke 

bestuurscolleges worden geïsoleerd. Er 

worden bijvoorbeeld blanke onderonsjes voor 

de vergaderingen gehouden waarin de 

eigenlijke besluitvorming al plaatsvindt. 

Ernstige zorgen maakt het Deltapastoraat 

zich ook over een toegeven van Nixon (om 

de zuidelijke democraten in het republikeinse 

kamp te trekken) op het punt van de aparte 

blanke privéscholen die in Mississippi als 

paddenstoelen uit de grond zijn gelkomen, 

als reactie op de integratie van de openbare 

scholen, welke wettelijk verplicht is gesteld. 

De heer Brooks constateerde bier een 

misbruik van fondsen door de staat 

Mississippi. De zwarte generatie die thans 

voortgezet onderwijs volgt in Mississippi 

achtte Brooks veel bewuster van de politieke 

strijd die geleverd moet worden dan 

voorgaande generaties. Bij haar vinden de 

activiteiten van het Deltapastoraat grote 

weerklank. Het ongeluk is alleen dat de 

meeste van deze jongeren na beëindiging 

van hun studies naar de steden im het 

noorden trekken, wat een afroming van de 

streek betekent. Het Deltapastoraat was ook 

vertegenwoordigd op de zwarte 

ontwikkelingsconferentie in Detroit waar 

James Forman zijn zwarte manifest aan de 

kerken voor het eerst presenteerde en 

waarover thans in de VS zoveel te doen is. 

Hij zei er geheel achter te staan, maar 

betreurde het dat verschillende daarin 

aangesproken kerken in reactie daarop een 
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verdeel en heers-taktiek zijn gaan volgen 

door de zwarte kerken van hun eigen 

denominatie aanbiedingen te gaan doen die 

bovendien in geen verhouding staan tot wat 

geëist wordt. Zij brengen dat dan veelal ook 

nog in mindering op de toch al aarzelend 

gegeven en te kleine bijdragen voor het 

Deltapostoraat. De kritiek van Brooks op het 

zwarte manifest van James Forman geldt niet 

zozeer de inhoud als wel de organisatorische 

voorbereiding, waarbij men de kerken in 

Amerika beter voor het blok bad kunnen 

zetten dan thans het geval is. 

Het hervormd werelddiakonaat heeft in 1968 

en in '69 samen 240.000 gulden aan het 

Deltapastoraat overgemaakt mede uit het 

hervormd aandeel in 'kom over de Brug. De 

stichting oecumenische hulp maakte in 1968 

ongeveer 38.000 gulden en in 1969 ongeveer 

eenzelfde bedrag. Het gironummer van het 

hervormd werelddiakonaat is 8.685 'in 

Utrecht. 

Geref. kerken doen niet mee met 

adventsactie 

UTRKEHT — Aan de interkerkelijke 

advertentie voor Zuid-Amerika, die In 

december wordt gehouden door de Rooms-

Katholieke kerk en de negen kerken die 

samenwerken in de Stichting Oecumenische 

Hulp, zullen de syn. Gereformeerde kerken 

niet deelnemen. 

Het Gereformeerd Werelddiakonaat moet 

namelijk nu al een extra aktie voeren om een 

tekort van een half miljoen gulden op de 

werelddiakonale begroting van dit jaar te 

dekken. Dit tekort heeft betrekking op 

projekten, waarvoor men zich financieel 

garant heeft gesteld. 

Het niet deelnemen aan de adventsactie 

betekent volgens de Informatiedienst van de 

Gereformeerde kerken iSyn.) niet dat het 

Gereformeerd Werelddiakonaat zich niets 

aantrekt van de nood in Zuid- Amerika. Een 

derde van alle werelddiakonale medewerkers 

is ingezet bij sociale en andere 

ontwikkelingsprojekten in Zuid-Amerika met 

name in Suriname, op Curaçao, in Brazilië en 

in Argentinië. Verschillende projecten van 't 

ISAL (Instituut voor kerk en samenleving i 

waarvoor o.a. de adventsaktie word gevoerd, 

hebben al financiële steun ontvangen van het 

Gereformeerd Werelddiakonaat. Bovendien 

is, mede naar aanleiding van de adventsactie 

besloten, nog extra projekten in Zuid-Amerika 

te financieren tot een totaalbedrag van 

100.000 gulden. 

 

De Volkskrant / 24-10-1969 

Adventsactie zonder gereformeerde 

kerken 

(Van onze correspondent) UTRECHT, 24 okt. 

— Aan de interkerkelijke adventsactie voor 

Zuid- Amerika, die in december wordt 

gehouden door de rooms-katholieke kerk en 

de negen kerken die samenwerken in de 

Stichting Oecumenische Hulp, zuilen de 

gereformeerde kerken niet deelnemen. Als 

reden wordt onder meer opgegeven dat het 

gereformeerd werelddiakonaat nu al een 

extra-actie moet voeren om een tekort van 

een half miljoen gulden op de 

werelddiakonale begroting van dit jaar te 

dekken. 

 

De Tijd / 25-10-1969  

Advertentie: Biafra 

Blokkade is een net woord! Maar het is een 

lelijke zaak. Even lelijk als een atoomaanval. 

Of een chemische oorlog.  

Of de gasovens.  

Want het resultaat is: duizenden, 

tienduizenden, honderdduizenden doden.  

Daarom zijn de kerken (die overigens óók 

aan de andere kant van het front helpen!) 

doorgegaan met hun voedselvluchten op 
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Biafra. Nacht in, nacht uit. 

Ondanks dreigementen. Ondanks gevaren. 

Niet omdat ze pro-Biafra zijn, Of anti-Nigeria. 

Maar omdat ze anti-uithongering zijn. 

U ook? 

Help ons dan door te gaan! 

SICHTING OECUMENISCHE HULP AAN 

KERKEN EN VLUCHTELINGEN -UTRECHT 

GIRO 5261 

STICHTING MENSEN IN NOOD (CARITAS) 

- 's HERTOGENBOSCH GIRO 1111222 

 

 

Trouw / 25-10-1969 

De nood van het andere Grand 

Rapids 

Door Rudie van Meurs 

Grand Rapids, Michigan — De weide, 

uitgestrekte bossen van de staat Michigan in  

Amerika zijn in de herfst op z'n mooist. Een 

boeiend mozaïek van bijna onuitputtelijke 

kleurenreeks op een vlak land. Omgeven 

door de Grote meren priemt een deel van 

Michigan zich als een schiereiland omhoog, 

tegen de Canadese grens aan. Detroit ligt 

aan de zuidoostelijke kant van het 

schiereiland. Op x minuten vliegen in 

westelijke richting, enkele kilometers voor het 

Michiganmeer ligt Grand Rapids. 

Een stad van ruim 200.000 inwoners, bekend 

om z'n meubelindustrie; om z'n vele 

Nederlanders die er wonen; om z'n 367 

kerken die Grand Rapids de bijnaam het 

'Amerikaans Jeruzalem' geven en z'n over 

heel de wereld gehoorde radioprogramma 

'Back to God hour'. Een stad met 

voornamelijk zeer rechtzinnige gelovigen, 

tussen wie de Nederlanders — en 40 pct. van 

de gehele bevolking is Nederlander óf van 

Hollandse afkomst, die zich wonderwel thuis 

voelen 

De KLM-chartervluchten met emigranten-

ouders of immigranten die Nederland 

opzoeken gaan en komen regelmatig. Bij elke 

vlucht, zo gaat het verhaal, verstrekt de KLM 

plaatsbewijzen aan de passagiers voor de 

kerkdienst die altijd elk verblijf in Grand 

Rapids besluit. Pan American Airways heeft 

onlangs een directe lijnvlucht Amsterdam-

Detroit geopend die met name ook op de 

'gouden markt' Grand Rapids gokt. 

Dit verhaal gaat niet over de geslaagde 

emigrant, maar over het 'andere' Grand 

Rapids waarbij men de bepaalde pretenties 

behorende bij de bijnaam 'Jeruzalem' beter 

kan vergeten. Een stad met 35.000 negers 

van wie 25000 onder de ellendigste 

omstandigheden voortvegeteren en 

langzaam kreperen in de droevigste wijk ten 

zuiden van de stad in het 'black ghetto' van 

Grand Rapids woont. Vier vierkante mijl 

groot. Oude scheefgezakte houten huizen 

met vermolmde waranda's aan soms 

ongeplaveide wegen. Twee jaar geleden 

kwamen hier de zwarte mensen in opstand, 

op één avond werden 83 branden gesticht. 
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Grand Rapids was een van de eerste 

plaatsen waar het neger-protest begon, 

daarna volgden de onlusten in de grotere 

steden. Bang voor de militante geest die de 

zwarten twee jaar geleden na jarenlange 

opgekropte frustraties door het hun 

aangedane onrecht manifesteerden en 

gepreoccupeerd door een ingehamerde angst 

voor de negers, mijden de 'witten' het zwarte 

ghetto als de pest en is er een 

psychologische muur opgetrokken. Grand 

Rapids: ook een stad met 10.000 — dat is 

dan een lage schatting — druggebruikers. In 

een kliniek die onlangs voor hulp aan 

verslaafden aan middelen is geopend, staan 

de onthutsende feiten ter beschikking, dat 10-

jaar oude kinderen snuiven; dat high-school 

leerlingen experimenteren met marihuana, 

LSD en heroïne; dat algemeen 

gerespecteerde burgers in Grand Rapids 

verslaafd zijn aan amfetaminen en 

wekaminen en dat tenslotte duizenden 

huisvrouwen niet meer zonder hun pep- 

slaap- en dieëtpil kunnen. Als je er vanuit wilt 

gaan dat in de christelijke opdracht begrepen 

is een eind te maten aan sociaal onrecht en 

maatschappelijke nood, mag je je afvragen 

wat Grand Rapids waar de kerken, 

christelijke instellingen en instituten zo 

overgedoseerd zijn, aan z'n problemen doet. 

We nemen de Ghristian Reformed Ohuireh. 

Deze heeft 61 kerken in Grand Rapids en 

omgeving staan, die twee keer per zondag 

volstromen met kerkgangers. De Christian 

Reformed Church heeft nogal goede 

betrekkingen met de Gereformeerde Kerk in 

Nederland, die bij ons het image heeft op 

sommige punten radicaal te zijn, althans 

radicale stromingen te hebben. Het is 

misschien noodzakelijk aan te duiden hoe de 

'Nederlander' voor de zwarten in Grand 

Rapids een nogal dubieuze en belaste figuur 

is. Het eerste schip dat naar Afrika voer om 

slaven op te halen voor de plantages in 

Amerika, was een Nederlands schip. De 

meeste negers in Grand Rapids weten dat 

haarfijn te vertellen. De dicht op elkaar 

staande, bouwvallige huizen in het black 

ghetto van Grand Rapids, vormden 

oorspronkelijk de eerste Hollandse 

nederzetting in deze stad. De grote stroom 

van Nederlandse immigranten vloeide in de 

tijd van de Afscheiding — toen de overheid in 

ons land de vrijheid van kerkvorming wilde 

beknotten — naar Grand Rapids toe. De 

huizen zijn dan ook bijna allemaal honderd 

jaar oud, bovendien zijn ze neergezet met 

Hollandse efficiency. De immigranten kochten 

immers grond die eigenlijk bestemd was voor 

één woning, maar ze wisten al snel dat als je 

er drie op bouwde, je er twee kon verkopen 

of' verhuren. Vandaar de dicht op elkaar 

geklemde woningen met vrijwel geen 

tussenruimte. Amerikanen wilden zulke 

woningen niet huren, maar de negers die 

naar het noorden kwamen hadden geen 

keus. Ze zitten dan nu ook in van origine 

Nederlandse krotten. 

De derde reden waarom de (gereformeerde) 

Nederlander én de Christian Reformed 

Church niet zo hoog staan aangeschreven, is 

hun standpunt, ingenomen op de 

Gereformeerde Oecumenische Synode over 

de apartheid in Zuid-Afrika. Een aantal 

vertegenwoordigers van de Christian 

Reformed Church die in het black ghetto 

werken, vertellen dat hun contact met de 

zwarten soms ernstig gestoord wordt als zij 

zeggen welke kerk ze vertegenwoordigen. 

Onmiddellijk komt dan de argwaan bij de 

negers op en kost het moeite hen te 

overtuigen dat zij niet achter dat standpunt 

staan. 

Midden in het black ghetto van Grand Rapids 

staat een kerkgebouw van de Christian 

Reformed Church, de laatste witte enclave in 

een miserabele wijk. In de pastorie woont nog 

dezelfde predikant van enige tientallen jaren 

geleden, die destijds de Nederlandse 

immigranten in de kerk voorging. Zij vluchtten 

weg uit deze wijk, nadat de negers er zich — 

vooral in de naoorlogse jaren toen de 

industrialisatie snel toenam — gingen 



 

SOH in de kranten van 1969 - bladz. 49 

 

vestigen. De Nederlanders verhuisden naar 

de comfortabele, ver van alle nood gelegen 

suburbs, maar de predikant bleef op z'n post 

en gaat nu de negers voor. 

Toen de onlusten in 1967 in Grand Rapids 

een hoogtepunt beleefden en het ghetto door 

militairen en politie hermetisch van de 

buitenwereld was afgegrendeld week de 

predikant niet van z'n plaats en hielp, 

geassisteerd door een aantal blanke 

jongeren, met het verdelen van voedsel en 

het geven van medische hulp in de 

geïsoleerde wijk. Op het kerkgebouw stond in 

grote letters soulbrothers' geschreven, 

hoewel pal naast de kerk verscheidene 

huizen platbrandden, werd geen steen van de 

kerk zelf beschadigd. John Knecht — in 

Grand Rapids heet hij vanwege de moeilijke 

taalklank John Night — een uit Delft 

geëmigreerde Nederlander die eerst een 

groot aantal jaren in Canada woonde en later 

naar Grand Rapids verhuisde, heeft me op 

een avond in het ghetto gebracht. John 

Knecht is onder-directeur van de Young 

Calvinist Federation, een bloeiende 

organisatie met 17.000 leden. De ongeveer 

35-jarige John Knecht voelt zich nauw 

verwant met de Sjaloom-beweging in 

Nederland. 

het Calvin College Campus 

ledere blanke die je in een Amerikaanse stad 

tegenkomt, waarschuwt je met klem vooral 

niet 's avonds het ghetto in te gaan. Dat 

gebeurde met dezelfde regelmaat in Grand 

Rapids. leder ghetto is gevaarlijk, niet om de 

mensen die er wonen maar wel om de 

voortdurende frustraties die deze mensen 

onder gaan en die — dat is door de 

Amerikaanse polemologen Ive en Rosalind 

Feierabend vastgesteld — onvermijdelijk 

agressie tot gevolg hebben. John Knecht 

heeft met geen woord over dat gevaar gerept. 

Waarschijnlijk omdat hij gedurende ongeveer 

vier jaar in het ghetto werkte en een van die 

schaars in Grand Rapids gevonden jongeren 

is, die de zwarten de hand toesteekt. 

Er is een theorie die zegt dat de negers, in 

hun eigen wijk, zichzelf moeten ontwikkelen 

zonder hulp van buitenaf. Anders bezorg je 

ze een deuk in hun waardigheid. John Knecht 

deelt die opvatting niet omdat hij vindt dat 

zolang het deze mensen aan de meest 

essentiële zaken ontbreekt, ze geen 

medische hulp hebben, althans bijna niet, ze 

economisch de grootste moeite hebben rond 

te komen, je ze niet mag laten 

voortvegeteren. Anders gezegd, wat de 

gemeenschap deze mensen aandoet, mag je 

als individu niet sanctioneren. Daarom maakt 

John Knecht deel uit van een 

vooruitstrevende groep van ongeveer 200 

jonge gezinnen die elke maand een ronde 

maakt door het ghetto om alleenstaande 

mensen te vragen of ze iets nodig hebben, of 

ze iets voor hen kan doen. De groep 

verzamelt geld om huizen in de wijk te kopen, 

waar artsen en advocaten hun werk kunnen 

doen. Ze tracht andere huizen weer enigszins 

bewoonbaar te maken. Maar al die 

goedbedoelde hulp geeft slechts een 

minimale verlichting, de barre onmenselijke 

omstandigheden in het ghetto duren voort. 

Het grootste deel van de huizen zou beter 

ineens gesloopt Runnen worden. Onder 

lekkende daken en achter dichtgespijkerde 

ramen leven daar de outcasts van Amerika. 

Als er vaders zijn — veel gezinnen in het 

ghetto kennen het matriarchaat — kunnen ze 

meestal geen werk vinden of anders slecht 

betaalde hondebaantjes die de witten niet 

willen. En vinden ze een baan, dan wensen 

de vakbonden in Amerika de zwarten niet als 
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leden te accepteren, waardoor de zwarten op 

hun beurt zeggen: wij willen die baan niet. 

Genoodzaakt door de slechte sociaal-

economische omstandigheden,, zijn de 

vrouwen vaak gedwongen zich te verkopen 

als prostituee, willen ze hun gezin niet laten 

verkommeren. 

WIJ DOEN NIETS 

Om die situatie te venbeteren is een 

verandering van structuren noodzakelijk. Wat 

doet de Christian Reformed Church daaraan? 

John Knecht, zelf lid van deze kerk: 'Wij 

verbergen ons in de suburbs, in de 'white 

ghetto's'. Wij doen niets, vrijwel niets. Hij stelt 

zelf de cijfers vast: Slechts 10 pet. van de 

leden van de machtige Christian Reformed 

Church, die er zich op beroemen jaarlijks 10 

pct. van hun inkomen als vrijwillige bijdrage 

aan de kerk te geven, $ 1000 te betalen om 

twee kinderen naar de 'eigen' school te 

kunnen sturen en zo'n $ 12.000 neer te tellen 

om een kind 4 jaar studie aan het 'eigen' 

Calvincollege (een zelf gefinancierd instituut 

dat zo'n 30 miljoen gulden kostte) te laten 

volgen, is werkelijk bij het neger-probleem in 

Grand Rapids betrokken. Ongeveer 30 pct. 

van de hele christelijke gemeenschap is 

bereid geld te geven om de noden in het 

ghetto te verlichten. Zon 25 pct. is daar 

fanatiek op tegen en bijna de helft van de 

Christian Reformed Church-gemeenschap 

bekommert zich nergens om en leeft 

'tevreden' met zn car, kleurentelevisié en 

zwembad in de protserige voorsteden. 'Er zijn 

conflicten in onze kerk, ernstige conflicten. 

De conservatieve extremisten zijn bang, ze 

leven hun eigen leven en werken in geen 

enkel opzicht mee. Ze willen dat wij ons van 

social action onthouden, ze sluiten hun wijken 

voor negers die er zich niet mogen vestigen. 

Het zijn zelfzuchtige, egocentrische kerkleden 

die economische en politieke pressure-

groepen gevormd hebben om de zwarten te 

weren van bepaalde baantjes. Terwijl juist wij 

als kerk hier zoveel kunnen doen' zegt John 

Knecht. Hij is een goed geacclimatiseerde 

maar tegelijk duidelijk teleurgestelde 

Amerikaanse immigrant geworden.  

 
Het ghetto 

Verbijsterd toonde hij zich toen hij 's avonds 

voor de eerste keer het pas geopende 

antidrugcentrum binnenging, dicht bij het 

ghetto en het verwijt te horen kreeg, dat geen 

enkele kerk in Grand Rapids geconfronteerd 

wenst te worden met het feit dat 10.000 

zwarten en witten verslaafd zijn aan de 

middelen. 'Wat kan ik doen dat althans mijn 

kerk het gaat geloven, dat ze geschokt wordt' 

riep hij naar de vijf ex-druggebruikers die de 

kliniek bemannen en die regelmatig te hulp 

werden geroepen bij gebruikers op een 'bad 

trip.'  

Toen we weggingen was de afspraak 

gemaakt dat John Knecht een avond zou 

organiseren, waarop twee leden van de 

kliniek over de drugs zouden komen praten. 

Geld is soms erg belangrijk bij de nood-

projecten in Grand Rapids, mensen die erbij 

betrokken wensen te worden zijn vaak nog 

belangrijker.  

(Een volgende aflevering daarover) 

 

De Volkskrant / 01-10-1969 

Advertentie: Biafra 

Doorzetten of dood laten gaan?  

Voor die vraag, voor die harde vraag, staan 

de kerken die de voedselvluchten naar Biafra 

organiseren.  

Doorzetten: ondanks gevaren, ondanks 

dreigementen, ondanks de hoge kosten.  
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Dood laten gaan: de voedselvluchten 

stoppen. Die de enige hoop op overleven zijn 

van een heel volk.  

U bent het moe. Wij ook.  

U kunt het niet meer horen:  

Biafra. Wij ook niet.  

En toch: de keus is doorzetten of dood laten 

gaan.  

Voor de kerken is dat, vanuit het Evangelie, 

eigenlijk geen keus.  

En dat betekent: doorzetten, die 

voedselvluchten, nacht in, nacht uit. Zet u ook 

door? Dank u wel!  

 

STICHTING OECUMENISCHE HULP AAN 

KERKEN EN VLUCHTELINGEN UTRECHT 

GIRO 5261  

STICHTING MENSEN IN NOOD (CARITAS)   

's H ERTOGENBOSCH GIRO 1111222 

 

Trouw / 01-11-1969 

Ontwikkelingsproject als 

afscheidscadeau 

UTRECHT — De stad Utrecht gaat in april 

1970 op geheel andere wijze afscheid nemen 

van haar burgemeester, jhr. mr. C. J. A. de 

Ranitz, dan veelal gebruikelijk is. Het op 

instigatie van de judokampioen Anton 

Geesink en de beeldhouwer Pieter D'hont tot 

stand gekomen afscheidscomité, heeft 

gisteren meegedeeld dat het geschenk aan 

de burgemeester zal worden gevormd door 

een grootscheepse aktie tot basisfinanciering 

van een melkwinningsproject in de grootste 

bevolkingsconcentratie van Nepal, Dharan-

Biratnagar, bij de grens met India. De 

melkfabriek kost 200.00 tot 225.000 gulden. 

De bevolking van Utrecht hoeft niet dit gehele 

bedrag bijeen te brengen, omdat de overheid 

er ook een fors bedrag bij doet. Het project is 

gekozen in samenwerking met de Novib en 

de stichting Oecumenische hulp van kerken. 

Het geschenk zal door burgemeester De 

Ranitz en rijn echtgenote in Nepal worden 

overgedragen 

 

Leeuwarder Courant / 13-11-1869 
INGEZONDEN  

Hulp voor Biafra 

Vrijdagavond j. l. heb ik de tv-uitzending 

gezien over Biafra — in één woord 

afschuwelijk, verder wil ik er niet over praten, 

maar daden stellen. Ik ben zelf invalide en 

kan mijn geld hard gebruiken, maar ik geef 

een gulden per week, een jaar lang, dat is ƒ 

52, dus niet een groot bedrag, maar een 

begin. En nu, redactie, geef ik 't verder in uw 

handen om dit op te bouwen, want daar heb 

ik zelf de capaciteiten niet voor. Dit moet 

beslist worden een massaal geven, niet 

alleen van Friesland, maar van geheel 

Nederland ook vooral van de regering. Die 

moet alle middelen te baat nemen om dit te 
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doen slagen. Het moet en het kan. Men moet 

zorgen dat het er komt, én medicijnen én 

voedsel. Maar vooral snel, snel. Het moet 

kunnen. Redactie, stelt u een gironummer 

open, zodat er een begin kan worden 

gemaakt van een actie, die overstelpend 

groot mag worden. Nederland helpt Biafra, 't 

kan nu nog, maar dan snel. 

Bolsward. S. 

(Voor hulp aan Biafra beijveren zich al zoveel 

organisaties, dat het beginnen van een 

nieuwe actie door de Leeuwarder Courant 

niet wenselijk lijkt. Bijdragen voor Biafra kan 

men o.m. storten op giro 777 t.n.v. 

Hulpactierekening Hoofdbestuur Nederlandse 

Rode Kruis, onder vermelding „Biafra". 

Verder kan men storten op giro 400 van de 

Stichting Vluchtelingenhulp Biafraconflict te 

Utrecht, op giro 1111222 van de Stichting 

Mensen in Nood te Den Bosch en op giro 

5261 van de Stichting Oecumenische Hulp te 

Utrecht, de beide laatste ook met de 

vermelding "Biafra". Red.) 

 

Amigoe di Curacao / 01-12-1869 
Driebergen steunt Curacao 

DRIEBERGEN - Onder het motto „Driebergen 

steunt Willemstad" is zondag in Driebergen 

een actie van start gegaan, met het doel de 

grote sociale nood (honger, slechte behuizing 

etc) die in een groot gedeelte van het 

overzeese gebiedsdeel, met name op 

Curacao heerst, te lenigen. Een aantal 

Driebergense jongeren nam dit initiatief na 

een gesprek met een student uit Curacao, die 

over het harde en uitzichtloze leven in zijn 

land had verteld, zo meldt het ANP. Een 

werkgroep werd opgericht en in overleg met 

o.a. het algemeen diaconaal bureau van de 

gereformeerde kerken in Nederland en de 

stichting oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen, werd besloten zo snel mogelijk 

vanuit Driebergen hulp te gaan bieden. Het is 

de bedoeling van de organisatoren, dat 

spoedig vele andere plaatsen in Nederland 

op deze actie gaan inhaken. Een landelijk 

comité van aanbeveling vermeldde onder 

meer de volgende namen: ds C M Boerma, 

geref. predikant te Huizen/NH, ds J J Buskes, 

herv predikant, Amsterdam, drs A Th van 

Leeuwen, directeur van kerk en wereld, dr F. 

Boerwinkel, directeur van de academie De 

Horst, dr T Tinbergen, hoogleraar aan de vrije 

universiteit. De gezamenlijke kerkcollecten in 

de gereformeerde, rooms katholieke en 

Nederlandse hervormde kerken en een 

vrijdagavond gehouden straatmanifestatie 

brachten reeds een bedrag van ca Nf 6.000 

bijeen. 

 

Het Parool / 04-12-1969 

Ruim een miljoen voor hulp Biafra 

(Van een onzer verslaggevers) 

DEN HAAG, donderdag. - De minister voor 

ontwikkelingssamenwerking, drs. B. Udmk, 

heeft overleg gevoerd met de directies van de 

Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen te Utrecht en van de Stichting 

Mensen in Nood in s'Hertogenbosch, waarbij 

de huidige noodtoestand in Biafra en de 

actuele moeilijkheden voor deze stichtingen 

bij de voortzetting van hun hulpverlening en 

de instandhouding van de luchtbrug werden 

besproken. Naar aanleiding van dit gesprek 

heeft de minister aan deze stichtingen, 

samenwerkend in Joint Church Aid 

Nederland, een schenking toegezegd van 1,2 

miljoen gulden, alsmede duizend ton meel. 

 

Trouw / 04-12-1969 

Udink schenkt geld en meel voor 

Biafra 

Van een verslaggever DEN HAAG — Minister 

Udink heeft 1.2 miljoen gulden en duizend ton 

meel toegezegd om de komende maanden 
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de Nederlandse hulpverlening aan Biafra op 

gang te houden. De minister nam deze 

beslissing na overleg met de directies van de 

stichting oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen in Utrecht en van de stichting 

Mensen in Nood te Den Bosch, welke 

stichtingen samenwerken in Joint Church Aid 

Nederland. Door deze schenking zal Joint 

Church Aid Nederland de meest acute 

moeilijkheden voor de eerstkomende 

maanden het hoofd kunnen bieden in 

afwachting van de resultaten van een appel 

op particuliere bijdragen. Naar wij vernemen 

begint de bodem zichtbaar te worden van de 

kas, waar uit de genoemde Stichtingen hun 

deelneming in de luchtbrug van Joint Church 

Aid moeten financieren. Die kas was in mei 

van dit jaar nog aangevuld met de opbrengst 

van de derde landelijke collecte voor de 

slachtoffers van het Nigeria-Biafra-conflict. 

Een recente uitzending van AVRO's 

Televizier heeft nog een zekere opleving in 

giften veroorzaakt, maar de beide 

Nederlandse stichtingen doorzagen toch dat 

zij weinig te bieden zouden hebben bij de 

eerstkomende bijeenkomst waarop nieuwe 

toezeggingen uit de verschillende landen 

moeten worden gedaan. Op deze wijze hoopt 

men ook de periode te kunnen overbruggen 

naar een nieuwe landelijke collecte, die in het 

voorjaar zeker zal moeten volgen. De 

ministeriële toezegging aan de twee 

Nederlandse organisaties betreft dus alleen 

de lopende operaties, waarvan al eerder 

gemeld is dat zij nog niet in de helft van het 

minimum voor «en. dat in Biafra nodig is. 

 

Nederlands Dagblad / 05-12-1969 

Noodhulp aan Biafra 

DEN HAAG — De minister voor 

Ontwikkelingssamenwerking, dra A. J. Udink, 

heeft overleg gevoerd met de directies van de 

Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

vluchtelingen te Utrecht en van de Stichting 

Mensen in Nood In s-Hertogenbosch, waarbij 

de huidige noodtoestand in Biafra en de 

actuele moeilijkheden voor de genoemde 

stichtingen bij de voortzetting van hun 

hulpverlening en de instandhouding van de 

luchtbrug werden besproken. 

Naar aanleiding van dit gesprek heeft de 

minister aan genoemde stichtingen, 

samenwerkend in Joint Church jAid 

Nederland, een schenking toegezegd van 1,2 

miljoen gulden als mede duizend ton meel. 

Door deze schenking zal Joint Church Aid 

Nederland in de gelegenheid gesteld worden 

aan de meest acute moeilijkheden voor de 

eerstkomende maanden het hoofd te bieden 

In afwachting van de resultaten van een 

appèl op particuliere bijdragen. 

 

Algemeen Handelsblad / 05-12-1969 
(geen kop boven artikel) 

De minister voor ontwikkelingssamenwerking, 

drs. B. J. Udink, heeft na overleg met de 

directies van de Stichting Oecumenische 

Hulp aan Kerken en Vluchtelingen en de 

Stichting Mensen in Nood over de 

noodtoestand in Biafra, aan deze stichtingen 

een schenking toegezegd van 1,2 mil 

 

Trouw / 05-12-1969 

Twee soorten hulp voor Latijns-

Amerika 

Ds. G. W. van Tricht, hervormd predikant te 

Amsterdam, Watergraafsmeer, schnjft ons: 

In de buitenwijken van Lima. de hoofdstad 

van Peru staan de paleizen van de rijken. Ik 

heb ze gezien, enige jaren geleden. Ze zullen 

er nog wel staan, evenals de villa's in 

Panama, de beroemde kerk met het gouden 

altaar, en evenals de kazernes, waar de 

troepen liggen om dit alles te bewaken. Een 
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kilometer of tien ten zuiden van Lima, langs 

de weg naar de ruïnes van de Inca's, tegen 

de verdroogde, stoffige hellingen van de 

Andes, liggen de dorpen van de Indianen. Die 

heb ik ook gezien, enige jaren geleden. Ze 

zullen er ook nog wel liggen. Evenals de 

ontelbare krottenwijken in Zuid-Amerikaanse 

steden, en de dorpen in het binnenland. De 

bevolking is te arm om te kunnen hopen op 

iets beters. Huizen van wat stokken, 

jutezakken, planken. Wat vroeg-oude 

vrouwen. Wat kinderen in kleren die bestaan 

uit gaten. De mannen zijn werkloos, of 

werken in de haven van Caracas. Soms. Een 

paar lama's, voor een beetje wol deuk ik. 

In de adventsweken zullen de kerken in 

Nederland zich bezighouden met hulp aan 

Latijns Amerika. Een bodemloze put. Wat is 

m vredesnaam hulp aan Latijns Amerika? En 

waar moet die hulp heen? Goed: de kerken 

zijn hierin gelukkig concreet genoeg. Er is 

een veertigtal projecten van uiteenlopende 

aard, coöperatieve landbouwbedrijfjes, 

scholen, theologische centra, ziekenhuizen 

enz., waarvoor onze hulp wordt gevraagd. 

Het gaat niet in een bodemloze put van 

anonieme ontwikkelingshulp. We moeten er 

zeker aan meedoen ook al zullen we veel te 

weinig kunnen doen. En we mogen hopen, 

dat we door al dit soort acties in de wereld 

gaan werken als katalysator, zodat anderen 

gaan meedoen, volkeren, staten, 

ministerraden die begrotingen maken. 

Rockefeller wil meer hulp voor Latijns 

Amerika, lees ik in de krant. Zouden de 

kerken werkelijk zo'n steun in de rug krijgen? 

En zou Rockefellers advies aan Nixon heus 

al wat gaan opleveren, zodat er wat gedaan 

kan worden om een eind te maken 

erbarmelijke toestanden daar bij Lima en op 

nog duizenden andere plaatsen op dit 

continent? Zouden de Verenigde Staten eens 

een tiende van wat zij nu dagelijks uitgeven 

voor de oorlog in Vietnam gaan besteden aan 

sociale verbeteringen in Latijns Amerika? Wat 

een enorme bondgenoot zouden de kerken 

daaraan krijgen! Bittere ironie! Het gaat 

Rockefeller om de kazernes. Het gaat 

Rockefeller om wat hij noemt 'het hoofd 

bieden aan de toenemende bedreiging van 

het communisme', en dus om 'opvoeren van 

de militaire hulp. Hulp aan hen, die de lakens 

uitdelen, aan de 'wettige regeringen'. Hulp 

aan de lieden, die waar dan ook corrupte 

terreurregimes overeind houden, Indianen 

uitroeien, en verder net als alle fatsoenlijke 

mensen geloven in de vrijheid van 

onderneming en het recht van de eigendom. 

Dat is immers, wat er gewoonlijk wordt 

bedoeld met 'vrijheid' en 'recht'. Die vrijheid 

en dat recht moeten beschermd worden, 

koste wat het kost. De bedreigers van die 

vrijheid en dat recht moeten dus allereerst 

communisten worden genoemd. Dat zit dan 

alvast goed.  

Communisten de paupers in hun hutten van 

planken en jute, met hun bibberende 

kinderen, communisten; die mensen die 

graag wat meer te eten willen hebben en nog 

een deken erbij als het 's nachts koud wordt 

in de bergen, communisten: die leken, 

priesters, ongelovigen, gelovigen, die de 

structuur van de maatschappij zo willen 

veranderen, dat er wat minder kinderen voor 

hun vijfde jaar doodgaan en wat meer 

mensen nog eens kunnen lachen, al was het 

maar glimlachen. Nu kunnen ze dat niet, ze 

zijn er te apathisch voor. 

Hulp voor Latijns Amerika! Met welke hulp 

gaan wij meedoen? Och, we doen natuurlijk 

allang mee. We doen mee in de NAVO, want 

Amerika is immers onze bondgenoot, en ze 

hebben ons bevrijd van de Duitsers en weet 

ik wat, en daarom gaan we aanstonds een 

leuke fabriek bouwen in Zuid-Limburg, waar 

Jörgen Höyer die in Denemarken geen 

exportvergunning kan krijgen, fijne 

granaatonderdelen en voor het Amerikaanse 

leger. Rockefeller en Nixon kunnen die dan 

gebruiken in Vietnam en in Zuid-Amerika, om 

de communistische bedreiging hel hoofd te 

bieden, en alle opstandige bewegingen daar 
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effectief neer ie slaan. Steun aan 

veiligheidstroepen in Latijns Amerika is ook 

zo nodig, zegt Rockefeller, en meer lichte 

wapens. Nu dan. daar zullen wij wel voor 

helpen zorgen. Veiligheidsmechanismen 

noemde de voorlichtingsdienst van de 

staatsmijnen die dingen. En minister De 

Block zei dat je de bevolking toch ook niet 

ongerust kon maken door van 

granaatonderdelen te spreken. Ze mochten 

eens denken, dat daar in Übach over Worms 

de boel zou ontploffen. Nee; veiligheids-

mechanismen, safety-adapters, die ervoor 

zorgen, dat die granaten ontploffen op het 

goede ogenblik, en de goede mensen raken: 

die lelijke communisten in Latijns Amerika die 

niet tevreden zijn met hun korst brood en hun 

armoehutten. Met deze hulp doen wij al mee. 

Alleen een mentaliteitsverandering in ons 

eigen volk, en een politieke ommezwaai kan 

daaraan wat veranderen. Incidenteel kunnen 

we er wat aan doen door te schrijven naar 

Gedeputeerde Staten van Limburg, dat 

produktie van deze veiligheidsmechanismen 

kennelijk strijdig is met 'het algemeen belang. 

Dat is namelijk het motief op grond waarvan 

Gedeputeerde Staten het besluit van de 

gemeenteraad van Übach, deze vestiging 

van Jörgen Höyer op hun territoir toe te laten, 

nietig kunnen verklaren.  

Maar verder staat hulp tegenover hulp. De 

hulp van Amerika staat lijnrecht tegenover die 

hulp die van ons gevraagd wordt met Advent. 

Want de hulp die van ons gevraagd wordt, zal 

eerder bijdragen aan verandering van de 

Latijns-Amerikaanse structuren dan aan de 

handhaving daarvan. Onze vrijwillige hulp zal 

eerder mensen ervan bewust moeten gaan 

maken, dat het ook anders kan dan dat zij 

zich vanzelfsprekend zullen blijven schikken 

in de bestaande verhoudingen. Onze hulp zal 

eerder mensen helpen komen tot 

maatschappelijke bewustwording, dan dat zij 

dankbaar zullen gaan kijken hoe de VS 

veiligheidstroepen opstandige bewegingen 

komen neerslaan.  

Maar er is weinig aan te doen: met dat ene 

soort 'hulp' doen we al mee. Eenvoudig 

doordat we belasting betalen, en als 

Nederlander medeverantwoordelijk zijn voor 

de NAVO-politiek. Die andere hulp kunnen 

we vrijwillig schenken. Die andere hulp 

kunnen we persoonlijk daar tegenover 

stellen. Het is aI Advent. Laten we er alvast' 

wat aan doen Het gironummer komt nog wel. 

(Ds. van Tricht doelt hier op de Interkerkelijke 

Adventsactie voor Latijns Amerika, 

georganiseerd door het Hervormd 

Werelddiaconaat, de Stichting Oecumenische 

Hulp en de r.k. bisschoppelijke 

adviescommissie voor Latijns Amerika, 

waarover nog artikelen zullen volgen. Het 

secretariaat is aan de Laan van 

Meerdenvoort 148, Den Haag en het 

gironummer 1804444. — Red.). 

 

Trouw / 08-12-1969 
Reverend Summerville, coördinator 

Wereldraad van Kerken:  

Luchtbrug voor Biafra zaak van 

leven of dood 

Van een onzer verslaggevers 

SCHIPHOL — 'Zodra de regelmaat van het 

aantal voedselvluchten wordt verstoord 

manifesteert zich dat onmiddellijk in de 

gezondheidstoestand van de Biafranen. 

Gezonde mensen worden ziek en de zieken 

sterven. Van een noodhospitaal weet ik dat 

door gebrek aan voedsel er de eerste dag 

Veertien mensen stierven, de tweede dag 2» 

de dag daarna 35 en toen 120. Als wij niet 

doorgaan met vliegen van voedsel naar 

Biafra komen 4.000.000 mensen zonder 

hulp.' Dit zei zaterdag op Schiphol de 

reverend Summerville. coördinator van de 

Wereldraad van Kerken in Biafra. Hij was 

aanwezig bij de uitreiking van de eerste 

exemplaren van het tijdschrift 'Alpha Foxtrot 

naar Biafra'. dat een reportage in beeld geeft 
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over het werk van de luchtbrug van de 

kerken, die opereert onder de naam Joint 

Church Aid. 

RODE KRUIS 

Sinds het Rode Kruis in juni van dit jaar zijn 

voedselvluchten naar Biafra staakte is Joint 

Church Aid. die bestaat uit 34 kerkelijke 

hulpverleningsorganisaties over heel de 

wereld, de enige hulpinstantie die voedsel 

naar Biatra vliegt. Dat gebeurt met twaalf 

vliegtuigen, die meestal tweemaal per nacht 

Biafra binnenvliegen. In totaal zijn bijna 4500 

vluchten uitgevoerd, bedraagt de waarde van 

de overgevlogen etenswaren, 

geneesmiddelen en dekens meer dan 350 

miljoen gulden en is de luchtbrug uitgegroeid 

tot de grootste hulpverleningsactie uit de 

geschiedenis. 'Als wij zouden stoppen 

betekent dit dat ook de laatste 'life-line' zou 

verdwijnen', zei de reverend Summerville. 

Voordat 't Rode Kruis met de vluchten stopte 

vloog Joint Church Aid ongeveer zestig 

procent van het eten Biafra binnen het Rode 

Kruis veertig procent. Het is niet zo. dat de 

kerken nu de volle honderd procent 

binnenvliegen. Maar het is wel zo dat Joint 

Church Aid vrijwel elke maand een record 

tonnage bereikt. Kunnen de kerken nog meer 

doen? 'Het is allemaal een kwestie van geld, 

geld en nog eens geld', zegt de reverend 

Summerville. 'Als we de beschikking krijgen 

over meer geld dan kunnen we meer voedsel 

binnenvliegen.' Om over meer financiële 

middelen te kunnen beschikken is onder 

meer het tijdschrift Alpha Foxtrot naar Biafra' 

uitgegeven, dat voor drie gulden vijftig te 

koop wordt aangeboden. Het is te bestellen 

door storting van vier gulden (inclusief vijftig 

cent verzendkosten) op giro 5261 van de 

Stichting Oecumenische Hulp in Utrecht. 

BESTEMMING 

Volgens father Byrns, coördinator voor 

Caritas (één van de organisaties die 

aangesloten is bij Joint Church Aid) is het zo 

dat vrijwel alle goederen die worden 

overgevlogen ook de bestemming bereiken. 

Slechts vijf procent van de totale lading gaat 

verloren. Hoewel Joint Church Aid geheel 

onafhankelijk opereert en absoluut geen 

politiek standpunt inneemt zorgt de 

Biafraanse regering als de goederen eenmaal 

binnengevlogen zijn voor de nodige veiligheid 

om ze naar die gebieden te brengen waar ze 

nodig zijn. Elke kilogram voedsel die Biafra 

binnengevlogen wordt komt Joint Church Aid 

haar aankoop en transport op een gulden. Als 

per nacht 200 ton voedsel wordt 

overgevlogen betekent dat een bedrag van 

tweehonderdduizend gulden. Tegen die 

achtergrond is het gebaar dat minister Udink 

onlangs maakte door de hulpverlenende 

kerkelijke organisatie één twee miljoen 

gulden aan te bieden een druppel op de 

gloeiende plaat: 'het is genoeg voor precies 

zes nachten vliegen en dus zes dagen 

voedsel. 

De Wereldraad van Kerken heeft eind vorige 

week in een communiqué de indruk gewekt 

gekant te zijn tegen voortzetting van de 

voedsel vluchten naar Biafra. De Joint 

Church Aid-vertegenwoordigers toonden zich 

zaterdag op Schiphol niet erg onder de indruk 

van dit bericht. Jan Filius die de publiciteit 

voor Joint Church Aid verzorgt zei: 'Het gaat 

hier om een hulpafdeling van de wereldraad, 

dat Ls iets anders dan de Joint Church Aid. 

Wij worden formeel niet gedekt door de 

Wereldraad en daarom tillen wij ook niet 

zwaar aan hun uitspraak.' 

 

De Volkskrant / 09-12-1969 

PETITIE VOOR BIAFRA 

LEIDEN. 9 dcc. (ANP). — Het Biafra Komité 

Leiden verkoopt deze week huis-aan-huis 

„luchtbrugkoekjes", die zijn uitgegeven door 

de interkerkelijke hulporganisaties Caritas-

Nederland en de stichting Oecumenische 

Hulp. De verkopers zullen een petitie ter 

ondertekening aanbieden waarin de 
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Nederlandse regering gevraagd wordt om 

politieke en diplomatieke stappen te 

ondernemen in de zaak-Biafra.  

In de petitie wordt geëist: erkenning van het 

zelfbeschikkingsrecht van Biafra. uitoefenen 

van druk op Engeland (boycot van toetreding 

van Engeland tot de EEG), alsmede op 

Nigeria (opschorting van de handels-

betrekkingen) en Rusland. Bovendien .wordt 

verlangd dat Nederland de kwestie-Biafra aan 

de orde stelt in de UNO en de EEG-

ministerraad.  

Deze eisen zullen gelanceerd worden op het 

landelijk congres in Den Haag op 15 

december. Van woensdag tot en met 

zaterdag zullen in het Waaggebouw in Leiden 

onder voorzitterschap van Herman Wigbold 

en mr Van Walsurn een aantal fora worden 

gehouden waaraan de Kamerleden P. 

Dankert (PvdA) en P. Cornellissen (D' 66) 

zullen deelnemen. 

 

De Tijd / 09-12-1969 
INZAMELINGSACTIE 14-21 DECEMBER  

Alle Kerken vragen solidariteit met 

Latijns-Amerika 

Van onze verslaggever 

DEN HAAG, 9 dcc. — Solidaridad — Spaans 

voor solidariteit — is het motto, waaronder dit 

jaar de Adventsactie voor Latijns-[ Amerika 

wordt gehouden. De/.ei inzamelingsactie ten 

bate van een groot aantal op de hervorming 

en ontwikkeling van de samenleving! in 

Latijns-Amerika gerichte projecten, is dit jaar 

niet meer — in tegenstelling tot de beide 

voorafgaande jaren — een uitsluitend 

katholieke aangelegenheid. Alle Kerken in 

Nederland staan er con amore achter.  

De Adventsactie wordt gehouden in de week 

van 14 tot en met 21 december. Alle 

kerkgangers en ook de niet-kerkgaande 

gelovigen worden erbij betrokken. Ze krijgen 

een enveloppe, waarin zij hun bijdrage 

kunnen steken, die in de kerk, c.q. elders, zal 

worden opgehaald. Via speciale preken, 

muurkranten en andere acties zal de 

aandacht op de toestanden in Latijns- 

Amerika worden gevestigd en op de 

noodzaak van solidariteit.  

Het accent bij de (62 projecten van) de 

Adventsactie ligt op scholing, kadervorming 

en bewustmaking van de mensen in Latijns-

Amerika. Veel belang wordt gehecht aan 

projecten, die door Latijnsamerikanen zelf zijn 

opgezet, onder meer door de CLASC. de 

federatie van Latijnsamerikaanse Christelijke 

vakverenigingen. Ook uitsluitend protestantse 

projecten, onder meer in Suriname, spelen bij 

de eerste interkerkelijke Adventsactie een 

grote rol.  

Op de lijst van projecten, waarmee in totaal 

een bedrag van 2,5 miljoen gulden is 

gemoeid, komt het vormings- en 

informatiecentrum CIDOC van mgr. Illich in 

Mexico voor en de actie „Hoop", waardoor de 

Braziliaanse bisschop Helder Camara de 

Latijnsamerikanen zelf hoopt te mobiliseren 

voor hun problematiek.  

Voorts zijn er bijdragen voor „om politieke 

redenen niet nader te omschrijven projecten", 

hetgeen verband houdt met de weerstand, 

die in sommige landen activeringsprojecten 

op het gebied van structuurverandering 

oproepen bij reactionaire regeringen. Het is 

bekend genoeg, dat in sommige Latijns-

Amerikaanse landen iedereen, die ook maar 

denkt aan veranderingen in de toestand van 

onrechtvaardigheid, kans loopt het etiket 

„communist" opgeplakt te krijgen.  

De Adventsactie voor Latijns-Amerika is 

thans een gezamenlijke actie van de R.-K. 

kerk, de Nederlands Hervormde Kerk en de 

Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen, waarbij zijn aangesloten de 

Nederlands Hervormde Kerk, de Evangelisch 

Lutherse Kerk, de Remonstrantse 

Broederschap, de Doopsgezinde 

Broederschap, de Oud-Katholieke Kerk. de 



 

SOH in de kranten van 1969 - bladz. 58 

 

Unie van Baptisten Gemeenten, de 

Evangelische Broedergemeente en de 

Nederlandse Protestantenbond. Ook de 

Gereformeerde Kerken staan achter de actie, 

ook al kunnen ze er dit jaar nog niet aan 

deelnemen omdat ze van 14 tot 21 december 

al een andere inzamelingsactie houden. 

 

Trouw / 09-12-1969 

Luchtbrugkoekjes' in Leiden 

Van een verslaggever  

LEIDEN — Tot en met vrijdag worden in 

Leiden huig aan huis 'luchtbrug-koekjes' 

verkocht, als onderdeel van een actie van het 

Biafra Comité Leiden. De huls aan-huls-

verkopers zullen tevens een petitie ter 

ondertekening aanbieden, waarin de 

Nederlandse regering gevraagd wordt om 

politieke en diplomatieke stappen te doen in 

de kwestie Biafra. De te verkopen koekjes 

zijn uitgegeven door de interkerkelijke 

hulporganisaties Carites-Nederland en de 

stichting Oecumenische Hulp. De in de petitie 

gestelde eisen omvatten: erkenning van het 

zelfbeschikkingsrecht van Biafra, druk-

uitoefening op Engeland (boycot van 

toetreding van Engeland tot de EEG), 

alsmede op Nigeria (opschorting van de 

handelsbetrekkingen) en Rusland. Bovendien 

wordt geëist dat Nederland de kwestie Biafra 

aan de orde stelt in de VN en de EEG-

ministerraad. In Het Waaggebouw wordt van 

woensdag tot en met zaterdag een 

permanente manifestatie gehouden, waar 

onder voorzitterschap van Herman Wigbold 

en mr. G. E. van Walsurn (voorzitter van het 

landelijk Biafra Comité) een aantal 

forumdiscussies gehouden wordt. Onder 

meer zullen daar optreden de kamerleden P. 

Dankert (PvdA) en P. A. M. Cornelissen (D' 

66). 

 

Leeuwarder Courant / 10-12-1969 

Adventsactie van kerken voor Zuid-

Amerika 

Dom Helder Camara, bisschop van Olinda-

Recife, is niet in Nederland geweest voor de 

persconferentie, die werd gehouden naar 

aanleiding van de interkerkelijke adventsactie 

voor Latijns-Amerika. Kennelijk was het 

werkcomité wat te voorbarig geweest met 

hun aankondiging. Wel werd bekend, dat de 

Braziliaanse bisschop van plan is een reis 

naar West-Europa te maken om steun voor 

zijn ideeën en plannen te krijgen. Verwacht 

wordt dat de beletselen, die hem zowel van 

politieke als van kerkelijke zijde in de weg 

worden gelegd, binnen een paar maanden 

zijn opgeheven. De adventsactie heeft tot 

doel een bedrag van ƒ 2.500.000 bijeen te 

brengen voor meer dan 62 projecten. De hulp 

is gericht op het vormen van kader in de 

Zuidamerikaanse landen, waarbij het gaat 

„om steun aan activiteiten van kerken en 

christelijk-sociaal geïnspireerde organisaties, 

die gericht zijn op hervorming en ontwikkeling 

van de maatschappelijke structuren in Latijns-

Amerika." 

De adventsactie, die al twee jaar door de 

Rooms-Katholieke Kerk in ons land werd 

gevoerd, is nu een interkerkelijke 

aangelegenheid, doordat ook de Hervormde 

Kerk en de Stichting Oecumenische Hulp aan 

Kerken en Vluchtelingen zich er achter 

hebben gesteld. Bij de stichting zijn 

aangesloten de Hervormde Kerk, de 

Evangelisch-Lutherse Kerk, de 

Remonstrantse Broederschap, de 

Doopsgezinde Broederschap, de Oud-

Katholieke Kerk, de Unie van 

Baptistengemeenten, de Vrije Evangelische 

Gemeenten, de Evangelische 

Broedergemeente en de Nederlandse 

Protestantenbond. In principe wordt de 

inzamelingsactie gehouden in de week van 

14 tot 21 december. De wederzijds 

geaccepteerde projecten, waarvoor de actie 
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wordt gevoerd, zijn gekozen in overleg tussen 

de participanten. Het zwaartepunt van de 

actie komt te liggen op het gemeentelijk en 

parochieel niveau. 

De projecten in de actie lijken minder 

spectaculair dan men gewend is. Honger 

noch ziekte zijn er direct bij betrokken, noch 

andere sterk emotioneel aansprekende 

aspecten. Het bestuur van de actie vestigde 

op de persconferentie met nadruk de 

aandacht op het werk, dat deze actie wil 

ondersteunen. „Het roert aan de 

fundamenten van een structureel in vele 

opzichten foute samenleving en wil 

meewerken aan een oplossing, die tot een 

betere toekomst kan leiden voor de volken 

van Latijns-Amerika". 

De betrokkenheid van de Nederlanders bij de 

strijd voor de toekomst van Latijns-Amerika 

hebben de organisatoren van de actie tot 

uitdrukking laten komen in het kerkwoord 

„Solidaridad" In een oproep ter ondersteuning 

van de actie schrijven kardinaal Alfrink, 

aartsbisschop van Utrecht, dr. G de Ru, 

praeses van de hervormde synode en prof. 

dr. A. J. Bronkhorst, voorzitter van de 

Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen, dat de actie de christelijke 

solidariteit uitdrukt met de volkeren in Latijns-

Amerika „in hun moeilijke strijd voor het 

bereiken van een menswaardige 

levensstandaard voor allen en voor het 

opbouwen van een rechtvaardige 

maatschappij". 

„Deze solidariteit betekent, dat we ons niet 

neerleggen bij de huidige situatie, waarbij wij 

in het bevoordeelde Westen indirect 

profiteren van ongelijke 

wereldhandelsverhoudingen ten koste van de 

ontwikkelingslanden en waarbij we zelfs 

wellicht ongewild bijdragen aan het in stand 

houden van waarbij weinigen onvoorstelbare 

rukdommen en macht bezitten terwijl de grote 

meerderheid in mensonwaardige armoede 

verkeert, zonder perspectief op verbetering. 

Wij willen meehelpen deze structuren te 

verbeteren, omdat we weten, dat het 

menselijke structuren zijn, die dus ook door 

ons veranderd kunnen worden en omdat we 

ons er toe gedrongen voelen vanuit Christus' 

opgave, elkander lief  te hebben", aldus de 

brief. 

 

Trouw / 11-12-1969 

 

Luchtbrug naar Biafra 

Vliegtuigen met twee vissen op de staart, die 

met de spijziging van de vijfduizend te maken 

hebben, onderhouden de luchtbrug van Joint 

Church Aid tussen Sao Tomé en het 

Biafraanse landingsstripje Oeli. Op 

bovenstaande foto een beeld van het laden. 

Wie meer over dit staaltje van kunst en 

vliegwerk wil weten moet 'Alpha Foxtrot naar 

Biafra' lezen, een schitterende fotoreportage 

met een sterke tekst van Jan Filius, 

uitgegeven door Joint Church Aki Nederland, 

waarin samenwerken de Stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen en de Stichting Mensen in 
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Nood Caritas. Het geheel kost ƒ 3.50 en de 

netto opbrengst is voor de luchtbrug. De 

activiteit op Sao Tomé, de vluchten, de 

landing op Oeli, het verdere vervoer naar de 

voedingscentra, de ontvangst daar, het 

medische werk, het wordt suggestief in beeld 

gebracht door mensen die er diep door 

geïmponeerd zijn. Men ziet ook de 

coördinators aan het werk, zoals dr. 

Middelkoop op het vliegveld van Sao Tomé, 

met achter zijn hoofd een affiche met de tekst 

'Fly now, pray later' (vlieg nu, bid later), 

waarmee in ieder geval iets van de geweldige 

druk achter dit werk wordt duidelijk gemaakt. 

Achterin het boekje zit een bon, waarin men 

zijn toezeggingen voor de luchtbrug kan doen 

op verschillende manieren. Het is te bestellen 

onder meer bij de Stichting Oecumenische 

Hulp, Cornelis Houtmanstraat 17, tel. 71 (lti 

14 te Utrecht. Men kan ook grotere 

bestellingen van deze boekjes doen, echter 

niet in consignatie, dat wil zeggen dat men 

later geen onverkochte rest kan terugsturen. 

 

De Tijd / 12-12-1969 

Vrijmoedig commentaar 

Driemaal deze week was de oecumene in 

Nederland in het nieuws.  

Drie gebeurtenissen hebben de 

klimaatsverbetering geaccentueerd tussen de 

kerken in ons land. Een oud-katholieke 

bisschopswijding in Utrecht ging gepaard met 

een hartelijke en hoopgevende briefwisseling 

tussen de proost van het oud-katholiek 

kapittel en de paus. Bij die bisschopswijding 

waren twee rooms-katholieke bisschoppen 

aanwezig. Een van die bisschoppen 

vertegenwoordigde bovendien de 

oecumenische Raad van Kerken.  

Het tweede evenement was de aankondiging 

van een gemeenschappelijke Adventsactie 

van de katholieken met andere christelijke 

kerken. Deze campagne voor hulp aan 

Latijns-Amerika zal dus een oecumenisch 

karakter hebben.  

Het derde teken van groeiende oecumene 

was hel schrijven van de Generale Synode 

van de Nederlandse Hervormde Kerk over de 

verhouding tot de Rooms-Katholieke Kerk. 

De hervormden zoeken nieuwe vormen van 

samenwerking met de katholieken. De toon 

van het schrijven is zeer welwillend. De visie 

van deze reformatorische broeders en 

zusters op de katholieke kerk in Nederland 

heeft een ingrijpende positieve verandering 

ondergaan. De synode schrijft: 

"De Kerken van de Reformatie en de Rooms-

Katholieke Kerk mogen elkaar in deze dagen 

ontmoeten als gemeenschappen die van 

dezelfde belofte leven en dezelfde toekomst 

tegemoet gaan".  

Gelukkig verdoezelt het schrijven niet de 

gescheidenheid die nog bestaat: "Wij dienen 

elkaar slechts als broeders en zusters in 

Christus als wij eerlijk uitspreken waar naar 

onze mening bij de ander de glans van het 

Evangelie nog wordt verduisterd". Het 

grootste reformatorische kerkgenootschap in 

Nederland heeft met dit schrijven een 

belangrijke stap gezet op de weg naar 

eenwording van de kerken. Aan katholieke 

kant moet dit gebaar gewaardeerd worden. 

 

Toegift: 

Trouw / 13-12-1969 

De gemeente en haar diakonaat  

door dr. J. van Klinken 

Het is nog niet zo lang geleden, dat in de 

reformatorische kerken van het vaste land 

van Europa de gemeenteleden eigenlijk maar 

op één wijze betrokken werden bij het 

diakonaat. Tot aan de ineenstorting van 

Duitsland in 1945 werden de gemeenteleden 

daar met name gevraagd financiële bijdragen 

te geven voor de talrijke grote instellingen 

voor de inwendige zending 

(Anstaltsdiakonie). Het Duitse voorbeeld 
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leidde ook in ons land tot allerlei christelijke 

instellingen voor barmhartigheid, die dank zij 

contributies van gemeenteleden hun taken 

min of meer konden vervullen. Daarnaast 

moesten de gemeenteleden 'de diakenen met 

goede middelen tot hulp der armen voorzien.  

Het beeld is sindsdien sterk gewijzigd. En dat 

niet alleen in de protestantse kerken van 

Duitsland en Nederland. In Duitsland kwam 

er een diakonale bewustwording van de 

kerken, waarbij de diakonale opdracht van de 

gehele gemeente meer en meer centraal 

kwam te staan. In kringen van de rooms-

katholieke kerk. die de diaken nog slechts 

kent als een overgangsfiguur op weg naar het 

priesterschap, kwam de vraag naar de 

nieuwtestamentische diaken naar voren. 

Tosef Hornef plaatste deze vraag in de titel 

van zijn studie: Kommt der Diakon der frühen 

Kirche wieder? (Wenen, 1959). Daarna 

verschenen er in r.k.-kringen allerlei zeer 

indringende diakonale studies.  

Ook de wereldraad van kerken heeft veel 

bijgedragen aan een hernieuwde bezinning. 

In 1965 verscheen The Ministry of Deacons 

als resultaat van 'n oecumenische 

conferentie. Centraal daarin staat dat de 

aanwezigheid van de diaken de gemeente 

niet mag bevrijden van haar diakonale 

verantwoordelijkheden. Daarna heeft de 

wereldraad mede ter voorbereiding van de 

bekende conferentie over kerk en 

samenleving in 19tW een boekje 

gepubliceerd over The role of the diakonia. 

Als ontmoetingsorgaan van kerken die zeer 

verschillende vormen van het diakonaat 

hebben werden de kerken over de gehele 

wereld opgeroepen zich te bezinnen op de 

nieuwtestamentische gegevens van het 

diakonaat.  

In hetzelfde jaar ontwaakte de 

angelsaksische wereld. Voorzover mij bekend 

verscheen daar voor het eerst, een 

standaardwerk op diakonaal terrein onder de 

titel Service In Christ. (Londen 1966). Het 

verscheen ter gelegenheid van de 80ste 

verjaardag van Karl Barth. Het diakonale 

ambt wordt ook hier vooral gezien als het 

ambt dat de gemeente stimuleert en leidt. In 

Nederland heeft het (gereformeerd) 

algemeen diakonaal bureau deze gedachte 

uitgewerkt in een serie brochures over de 

Opbouw van het gemeentediakonaat. Wij 

misten echter in Nederland een meer 

samenvattende studie over de bijbelse 

achtergronden van het gemeentediakonaat. 

Het is daarom een bijzonder goede zaak, dat 

ds. D. J. Karres (de predikant - directeur van 

het hervormd opleidingscentrum 'Nieuw 

Ruimzicht' te Doorn) is gekomen met zijn 

werk over 'De gemeente en haar diakonaat'. 

Hij gaat op een indringende, frisse wijze het 

diakonaat belichten. Karres plaatst de eerste 

hoofdstukken uit Handelingen centraal. Hij 

onderscheidt drie fasen. Eerst waren het de 

leden der gemeente zelf die de persoonlijke 

zorg en aandacht hadden voor de andere in 

nood. Eén van de gaven die alle 

gemeenteleden ontvangen is dat alle leden 

medelijden als één lid lijdt. In een tussenfase 

vervulden ook de apostelen mede een 

diakonale taak. De groei der gemeente 

dwong tot een zekere leiding bij de uitdeling 

der gaven. De persoonlijke diakonale zorg 

van de gemeenteleden ging door. doch dank 

rij de leiding kreeg ieder wat hij nodig had. 

Totdat in Handelingen 6 wordt verteld, dat de 

weduwen van de Griekssprekenden worden 

achtergesteld en dat het woord Gods wordt 

veronachtzaamd. De apostelen schakelen de 

gemeente in en doen het voorstel zeven 

mannen te kiezen en hen te belasten met de 

afgesplitste diakonale taak. Bijzonder 

waardevol is het .hoe Karres Exodus 18 ziet 

als prototype van de aanstelling van de 

zeven. Jethro merkt daar tegen Mozes op, 

dat het (de rechtszaken) te zwaar voor hem is 

en dat hij anderen moet aanstellen. Karres 

ziet hierin meer dan een vergelijking, hij geeft 

aan hoe ook vanuit het Oude Testament het 

diakonale ambt zijn eigenlijke vulling krijgt. 

Belangrijk vind ik vooral hoe de schrijver de 

gerechtigheid binnen het perspectief van het 

diakonaat brengt.  



 

SOH in de kranten van 1969 - bladz. 62 

 

Na dit uitgangspunt gaat Karres nader in op 

de relatie tussen diakonaat en avondmaal. Hij 

doet concrete suggesties om hieraan meer 

reële inhoud te geven. In onze tijd van 

experimenten lijkt het me zaak ook deze 

suggesties daarin te betrekken. Dat dan 

ongetwijfeld de vraag van Karres opkomt 

naar de frekwentie van het vieren van het 

avondmaal kan alleen maar zegenrijk zijn en 

dat niet alleen voor het diakonaat. Veel 

aandacht schenkt hij ook aan de dienst der 

gebeden. Ook hier weer practische 

suggesties voor de diakenen en de 

predikanten Zeer boeiende opmerkingen 

worden gemaakt over het werelddiakonaat of 

oecumenisch diakonaat. Ook hier plaatst 

Karres de daad van gerechtigheid heel 

centraal. Flitsende opmerkingen worden 

gemaakt over de implicaties van het jubeljaar 

voor onze wereldverhoudingen, over de 

liquidatie van onrendabel kerkelijk bezit e.a. 

Ik zou vooral dit hoofdstuk willen laten lezen 

door de velen die locaal een 'eigen' project 

willen steunen en die niet zelden 

'aansprekend project' eisen van de diakonale 

organen (pag. 114 e.v.). Na hoofdstukken 

over diakonaat en zending en over de 

overheid besluit de auteur met een zeer 

instructief hoofdstuk over het gemeente-

diakonaat. Hierin werkt hij op concrete wijze 

rijn stelling uit dat diakenen de roeping 

hebben de echte diakonia zo waar te maken 

dat de gemeente beter in staat is om haar 

dienst te verrichten.  

De lezer zal gemerkt hebben, dat ik met veel 

enthousiasme dit boek heb gelezen. De 

uitroeptekens en de onderstrepingen 

bezorgden me bijna een lege ballpen ! 

Natuurlijk zijn er kritische kanttekeningen te 

plaatsen. Zo wordt bijvoorbeeld onvoldoende 

rekening gehouden met de opkomende zorg 

uit wat ten onrechte door sommigen 

genoemd wordt, de welzijnszorg. Ook het 

wegebben van wat vroeger kerkelijk 

maatschappelijk werk heette uit het diakonaat 

plaatst ook het gemeentediakonaat voor 

nieuwe vragen. Deze kritische noten worden 

echter overspoeld door het vele goede dat 

Karres biedt of liever gezegd: vanuit de bijbel 

laat zien. Ik hoop dat veel gemeenteleden, 

diakenen maatschappelijk werkers en 

predikanten (ze vinden hier prachtig 

preekmateriaal) dit boek lezen en worstelen 

met de vraag hoe dit om te zetten in daden. 

Niet om macht uit te oefenen, doch om de 

liefde van Christus te laten zien in en buiten 

onze samenleving.  

(Uitg. Boekencentrura, Den Haag (239 pag. 

prijs ƒ11,90). Dr. J. van Klinken, die dit boek 

van ds. Karres bespreekt is de directeur van 

het algemeen diaconaal bureau der 

gereformeerde kerken te Utrecht. 
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