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SOH in de kranten van 1992 
 

De Volkskrant / 09-01-1992 
 

Buitenlandse ontwikkelingsorganisaties profiteren van verdeeldheid in Nederland  

 

Protestantse hulpverleners voorbijgestreefd 

Van onze verslaggeefster LIDY NICOLASEN 

 

UTRECHT — Een ondervoed kindje met bolle buik en slappe beentjes op een affiche met een 

gironummer, dat was taboe. Gerechtigheid, vrede en de heelheid van de schepping, dat waren de 

idealen waarvoor de Nederlandse protestanten jarenlang de straat op gingen om geld in te zamelen 

voor de armen in de wereld. „Ideologisch gezien is die kreet juist", zegt algemeen directeur C. Oskam 

van de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO). „Maar als je die niet 

vertaalt, praat je over de hoofden van de mensen heen." 

De ICCO zwaaide woensdag voorzitter prof. dr B. Goudzwaard uit tijdens een symposium in Utrecht 

over de ontwik; kelingssamenwerking met Afrika. Een verantwoord gekozen thema nu de noden in 

Oost-Europa de hulp aan de traditionele ontwikkelingslanden onder druk lijken te zetten. De 

gesprekken in de wandelgangen in de Utrechtse Janskerk gingen echter dikwijls over de ICCO  zelf. 

Over het miljoenenbedrijf in ontwikkelingshulp dat de grote onbekende bleef onder de 

ontwikkelingsorganisaties in Nederland. 

De ICCO ontstond in 1964 toen de overheid besloot een deel van het ontwikkelingsgeld via 

particuliere organisaties naar de Derde Wereld te sturen. De nieuwe organisatie werd opgericht door 

de protestantse diaconie en zendingsorganisaties, een hecht gezelschap van sympathieke clubs en 

stichtingen die konden bogen op een eeuwenlange traditie in de armenzorg en op een trouwe, 

overtuigde achterban. 

Al die partijtjes lieten zich vertegenwoordigen in het ICCO-bestuur en daar werd besloten de nieuwe 

club het recht te onthouden zelf geld in te zamelen. Soevereiniteit in eigen kring, daar zijn 

protestanten goed in. De ICCO mocht zich, als verlengstuk van de arm van de overheid en aldus 

overgeleverd aan de politieke luimen, alleen bekommeren over de verdeling van de subsidie die toen 

2,5 miljoen gulden bedroeg. De clubjes hielden hun eigen projecten en hun eigen collectes. 

Tijden veranderen. De medefinancieringsorganisaties ICCO, het katholieke Cebemo en later ook 

Novib en Hivos, kregen in de loop der jaren veel meer vrijheid. Het budget van de ICCO liep in 1991 

op naar 165 miljoen en het aantal personeelsleden naar 140. 

De protestantse hulpverleners groeiden niet mee. Zij werden de afgelopen jaren in hoog tempo in 

populariteit en geloofwaarigheid gepasseerd door modern en marktgericht opererende buitenlandse 

organisaties als Foster Parents Plan, Amnesty International, Artsen Zonder Grenzen en ook door de 

Nederlandse Novib met Gast aan Tafel. Nederlanders legden er miljoenen guldens voor op tafel. En 

wat het meest schrijnt van al: een groot deel van de donaties blijkt uit protestantse kring te komen. ,Je 

moet hieruit óf accepteren dat je in toenemende mate marginaliseert óf je beleid bijstellen", zegt 

Oskam. Hij wil liever vandaag nog dan morgen uit de „ivoren toren" van weleer. Hij spreekt over de 

„schildpaddengang" van de kerkelijke organen. „Ik vind dat het te langzaam gaat. Het is geen verwijt, 

maar we komen meer en meer tot de conclusie dat de versnippering leidt tot een grote mate van 

inefficiëntie. We brengen niet alleen onszelf maar ook ons werk in gevaar als we geen concrete 

stappen nemen." 

In de historische gebouwen op het Zusterplein bij Slot Zeist waar het ICCO kantoor is gevestigd, is 

niet gewacht op de omslag die de achterban nog moet maken. De ICCO heeft zich de groeiende 

kritiek in Nederland op de geloofwaardigheid en het amateurisme van ontwikkelingsorganisaties 

aangetrokken. De ICCO wil professioneel zijn en kunnen samenwerken met grote Europese 
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organisaties als Brot für die Welt uit Duitsland of het Britse Christian Aid. Een extern adviesbureau is 

aan het werk gezet om de uit haar jasje gegroeide organisatie te reorganiseren en om de 

„eilandencultuur" binnenskamers te slechten. Heilige huisjes gaan om en naast de predikantentaai 

ontstaan termen als effectiviteit, efficiency en verbetering van het werkklimaat. En in 1993 moeten, wat 

Oskam betreft, ICCO, diaconie en zending onder één dak zitten. Maar Oskam, die als 

landbouwkundige zijn sporen in de ontwikkelingssector verdiende, heeft als directeur van het 

miljoenenbedrijf daarover bitter weinig te zeggen. Die taak is aan het 23--koppige bestuur dat de 

afgelopen tien jaar werd geleid door Goudzwaard. Hij is de bevlogene, die vooral als schrijver van het 

CDA-verkiezingsprogramma „Niet bij brood alleen" bekendheid verwierf. De ideoloog, zeggen 

ingewijden, die de geesten binnen de ICCO rijp heeft gemaakt voor de omslag naar de jaren negentig. 

Goudzwaards opvolger prof. dr W. Tims wordt in de ontwikkelingssector beschouwd als een van de 

betere Nederlandse hoogleraren in het ontwikkelingswerk. Hij is verbonden aan de Vrije Universiteit in 

Amsterdam. Tims is, hoewel hij al in het bestuur zit, de betrekkelijke buitenstaander, niet behept met 

een overdreven kennis van de kerkelijke organisaties. Hij staat te boek als de concrete, de zakelijke. 

Van huis uit is Tims een macro-econoom, die ervaring in het ontwikkelingswerk opdeed bij het 

planbureau in Pakistan, de Wereldbank en in de gelederen van de PvdA. „Ik heb het gevoel dat ik de 

goede man op de goede plaats ben", zegt Tims. „De ICCO is uitgegroeid tot een grote organisatie die 

met zakelijke vragen te maken krijgt. De periode van het goed-doen en van ons niet bemoeien met de 

organisatie aan wie we geld gaven, hebben we achter ons. We zullen antwoord moeten hebben op 

concrete vragen over de besteding van het geld, we moeten samenwerking zoeken met professionele 

instituties." Ook Tims geeft het verbrokkelde opereren van de ICCO en diaconie en zending en het 

succes van bijvoorbeeld Artsen Zonder Grenzen in protestantse kring „een onplezierig gevoel". Maar 

hij is minder gebeten dan Oskam op verandering. „We hebben veel te laat gezien dat het geld er was 

en dat het anders moest. Maar ik ben terughoudend. De andere kant moet zelf maar eens initiatieven 

nemen. Je kunt er niet je hele staf tegenaan gooien en ontzaggelijk veel tijd stoppen in het 

coördineren van dat enorme aantal organisaties." 

Tims heeft leergeld betaalt. Hij refereert aan gesprekken met de noodlijdende Stichting Oecumenische 

Hulp, een protestantse organisatie voor noodhulp, over samenwerking met de ICCO. De stafleden 

konden het prima met elkaar vinden, totdat de besturen er aan te pas kwamen en de stichting werd 

teruggefloten. „ledere keer gaat het om die fondswerving door ICCO, dat blijft een heet hangijzer. 

Natuurlijk is dat een ouderwetse opvatting, maar het is een structuur waarmee mensen zijn vergroeid 

en die ze niet los willen laten." 

 

 

Prof. Tims (links), is de nieuwe voorzitter van de Interkerkelijke Organisatie voor 

Ontwikkelingssamenwerking, naast hem zijn voorganger prof. Goudzwaard.  

Foto Marcel Molle - de Volkskrant' 
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De Telegraaf / 11-01-1992 
 

Rode Kruis door Joegoslavië in rode cijfers  

Opbrengst hulpactie valt tegen 

Van een onzer verslaggevers 

DEN HAAG, zaterdag 

Ondanks het feit dat de Nederlanders het hart op de goede plek hebben en over het algemeen gul 

geven, gaat het slecht met de grote nationale inzamelingsactie voor Joegoslavië. 

Volgens het Rode Kruis, samen met Memisa, Mensen in Nood, Stichting Oecumenische Hulp, 

Stichting Vluchteling en Unicef initiatiefnemer van de begin december gestarte hulpactie, is er slechts 

ƒ 247.444,— op het speciale gironummer 9600 binnengekomen. Een schijntje, aldus de 

teleurgestelde Rode Kruis-woordvoerder Marcel Vergeer. 

Wat onder meer inhoudt dat het Rode Kruis, met 61 mensen actief in het oorlogsgebied, nu ver in de 

rode cijfers is gezakt. „De acht ton die we van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben 

gekregen, is ook al op. Zo hebben we 600.000 voedselpakketten uitgedeeld en er voor gezorgd dat 

het zwaar beschadigde drinkwaterpompstation van Dubrovnik weer werkt. En dat was hard nodig om 

een cholera-epidemie te kunnen voorkomen," zegt Vergeer. „Maar nu hebben we écht geen rode cent 

meer, terwijl de hulpverlening inmiddels in de miljoenen loopt." 

 

 

Het Rode Kruis heeft inmiddels 600.000 voedselpakketten uitgedeeld, maar nu is het geld op en dat 

heeft zijn invloed op de omvang van het hulpprogramma. F0T0:EPA 
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Diverse kranten / 16-01-1992 

Advertentie Joegoslavië 
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De Volkskrant / 29-01-1992 

Overlijdensbericht M.G.C. Erich 
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Trouw / 18-02-1992 
Podium - Binnenland  

Wapenembargo Somalië is slechts symbolisch gebaar  

door dr. R.C.R. Siekmann 

 

De Stichting Oecumenische Hulp, heeft namens een groot aantal non-gouvernementele 

ontwikkelingsorganisaties (NGO's) in een brief aan secretaris-generaal James … verzocht om militaire 

interventie …n Somalië teneinde humanitaire hulp aan dit door burgeroorlog verscheurde land 

mogelijk maken. … 

De tekst is van een kolom is niet te lezen met OCR 

…. een bedreiging voor vrede en veiligheid, kan die niet langer als een uitsluitend interne zaak worden 

gekwalificeerd. In dit opzicht vertoont het geval-Somalië zekere overeenkomst met dat van de 

Koerden in Noord-lrak vorig jaar. In beide gevallen is er sprake van een massale vluchtelingenstroom 

over internationale grenzen heen. In beide gevallen heeft de VN-Veiligheidsraad dan ook vastgesteld 

dat stabiliteit en vrede in de regio in gevaar zijn. Opvallend is overigens dat de regering van Somalië 

zelf om een bijeenkomst van de Veiligheidsraad had verzocht en zo de eerste aanzet tot 

internationalisering' van de kwestie had gegeven. 

 

Koerden-resolutie 

De Koerden-resolutie 688 was een doorbraak, omdat de VN altijd erg huiverig zijn geweest zich met 

burgeroorlogen te bemoeien. Het noninterventiebeginsel verbood dat eenvoudig, zo luidde de 

algemene opvatting. Mede in het licht van de Somalië-resolutie 733 mag men nu echter wel spreken 

van een voorzichtige kentering, een tendens om burgeroorlogen, althans de humanitaire gevolgen 

daarvan, vanwege hun vermeende bedreigende effecten voor de stabiliteit van deze of gene regio tot 

voorwerp van zorg van de Veiligheidsraad te maken. Welke actie kan de VN nu ondernemen? De 

eerste stap zijn niet-militaire maatregelen. Ten aanzien van Somalië is de Veiligheidsraad zijn 

bemoeienis begonnen met de afkondiging van een algemeen wapenembargo. Dat is een logische 

stap in tijden van burgeroorlog, maar het is te weinig en te laat, terwijl de vijandelijkheden escaleren. 

Het is bovendien een zwakke maatregel als er al een grote wapenvoorraad in een land aanwezig is en 

indien effectieve controle ontbreekt. Het wapenembargo tegen Somalië is dan ook in feite niet meer 

dan een politiek, symbolisch gebaar. Er is concrete actie nodig, zo niet om een staakt-het-vuren af te 

dwingen, dan toch ten minste om een grootscheepse humanitaire hulpoperatie te kunnen uitvoeren. 

Welke mogelijkheden heeft de VN in dit opzicht? Op basis van het VN-Handvest moet dan wel tot de 

uitspraak komen dat, indien de Veiligheidsraad niet-miltaire dwangactie zoals een wapenembargo 

eenmaal heeft afgekondigd, vervolgens ook een direct militair optreden openstaat, indien de niet-

militaire aanpak onvoldoende blijkt te zijn. Nu is er in zaken de VN betreffende per traditie een groot 

verschil tussen theorie en praktijk. Hoofdstuk VII van het VN- Handvest dat over vormen van 

dwangactie handelt, was oorspronkelijk geschreven uitsluitend met het oog op interstatelijke oorlogen, 

gevallen van agressie van de ene tegen de andere staat. De Veiligheidsraad heeft echter nog nimmer 

in verband met een burgeroorlog het gebruik van geweld toegestaan. Ten aanzien van de Koerden 

was dat evenmin het geval, hoewel het door de geallieerde coalitie destijds anders werd voorgewend. 

Aan resolutie 688 kon geen machtiging om in Noord-lrak in te grijpen, worden ontleend. 
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In Somalië is concrete actie nodig om humanitaire hulp te kunnen bieden. Op de foto gewonden in 

een ziekenhuis. foto petterik wiggers 

Grote stap 

De essentiële vraag nu is of en wan neer de Veiligheidsraad de grote stap naar zon machtiging zal 

zetten. En wanneer wordt bedreiging van de 'humanitaire veiligheid' 

(lees: hongersnood e.d.) een zelfstandige grond die ernstig genoeg is om in te grijpen, ook indien er 

geen sprake van een vluchtelingenstroom is? Wanneer zal, met andere woorden, 'humanitaire 

veiligheid' een rechtstreeks te beschermen belang van de internationale rechtsorde worden? Maar dit 

terzij de. 

De non-gouvernementele hulporganisaties verwachten van de VN een concreet optreden, desnoods 

ook zonder toestemming van de conflictpartijen in Somalië. In dit verband is het interessant te weten 

dat de interim-regering van Ali Mahdi zich heeft uitgesproken voor een staakt-het-vuren en het zenden 

van een VN-vredesmacht, terwijl de opstandige generaal Aidid daar tegen is. Natuurlijk streeft de VN 

naar een staakt-het-vuren en zo nodig stationering van 'blauwhelmen' met instemming van beide 

partijen. Dat biedt de meeste waarborgen voor een effectieve operatie. De VN zouden echter ook tot 

uitzending van eenheden kunnen overgaan alleen op basis van een officieel verzoek van de interim-

regering. Formeel zou dat een voldoende volkenrechtelijke legitimatie bieden. Men moet dan echter 

ook bereid zijn de 'vredescorridors' zo nodig onder militaire weerstand van de de facto-strijdkrachten 

van Aidid te vestigen. Om het opgedragen mandaat (hier dus het vestigen van 'humanitaire zones') 

behoorlijk te kunnen uitvoeren is geweldgebruik ter zelfverdediging in het uiterste geval aan VN-

troepen altijd toegestaan.  

De auteur is verbonden aan het TMC Asser Instituut voor internationaal recht in Den Haag. 

 

Trouw en De Volkskrant / 29-02-1992 

Advertentie medewerker voorlichting  

DE STICHTING OECUMENISCHE HULP (SOH) te Utrecht is namens vijftien Nederlandse kerken en 

kerkelijke organisaties werkzaam op het gebied van rampenhulp, vluchtelingen- en 

voedingsprogramma's.  

SOH werkt samen met organisaties in binnen- en buitenland, waaronder de Wereldraad van Kerken. 

SOH is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het protestantse kinderprogramma „Kinderen in de 

Knel". Dit „alternatieve adoptieplan" verleent steun aan projecten in de Derde Wereld, gericht op 
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groepen kinderen in moeilijke omstandigheden, zoals straatkinderen, werkende kinderen en jonge 

slachtoffers van geweld.  

De afdeling Voorlichting en Werving van SOH vraagt momenteel een:  

MEDEWERKER VOORLICHTING EN PUBLICITEIT (V/M)  

Deze zal vooral werkzaam zijn ten behoeve van het programma „Kinderen in de Knel".  

 

De functie:  

- ontwikkelen en uitvoeren van een voorlichtings- en publiciteitsbeleid  

- schrijven en redigeren van publikaties - (laten) produceren van audio-visueel materiaal  

- onderhouden van contacten met donateurs  

- presenteren van SOH en „Kinderen in de Knel" bij manifestaties  

 

Wij vragen:  

- kennis en ervaring op het gebied van voorlichting en publiciteit (HBO- of gelijkwaardig niveau; 

diploma NGPR-a strekt tot aanbeveling)  

- kennis van het ontwikkelingsvraagstuk  

- belangstelling voor het werkterrein van „Kinderen in de Knel"  

- redactionele vaardigheid  

- affiniteit met het werelddiakonale werk van de kerken  

- kennis van de Engelse taal  

 

De vacature betreft een 100% dienstverband (80% is mogelijk)  

Inschaling vindt plaats afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring (salarisgrenzen ƒ 3428,- en 5627,- 

bruto per maand).  

Gegeven de huidige samenstelling van het team geven wij bij gelijke kwalificaties de voorkeur aan een 

vrouw.  

Voor verdere informatie: Jan Bouke Wijbrandi, hoofd voorlichting en werving (030-710614, tijdens 

kantooruren)  

Sollicitaties vóór 14 maart a.s. richten aan: Stichting Oecumenische Hulp, Postbus 13077, 3507 LB 

UTRECHT, o.v.v. vacature VW 

 

Trouw / 11-03-1992 

PERSONALIA 

 

Arme Marie Beulink treedt in dienst bij het directoraat-generaal internationale samenwerking van het 

ministerie van buitenlandse zaken en vertrekt zodoende bij medefinancieringsorganisatie Novib, waar 

zij in het bijzonder belast was met de externe betrekkingen op buitenlands gebied. Als voorzitter van 

het netwerk van niet-gouvernementele organisaties in relatie met de Europese Gemeenschap - het 

NGO-EG-netwerk - wordt zij opgevolgd door Henk Zomer, directeur van de Stichting Oecumenische 

Hulp. 
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Trouw, NRC Handelsblad en De Volkskrant / 21-03-1992 

Advertentie Birma 

 

 

De Volkskrant en Trouw / 28-03-1992 

Advertentie projektmedewerker 

DE STICHTING OECUMENISCHE HULP (SOH) te Utrecht is namens vijftien Nederlandse kerken en 

kerkelijke organisaties werkzaam op het gebied van rampenhulp, vluchtelingen- en 

voedingsprogramma's.  

 

SOH werkt samen met organisaties in binnen en buitenland, waaronder de Wereldraad van Kerken.  

De afdeling Voeding en Voedsel van SOH werkt samen met lokale organisaties in ontwikkelingslanden 

op het gebied van voedsel- en voedingshulpprojekten, welke worden gefinancierd in het kader van het 

Voedingshulpprogramma VPO, waarvoor het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

(Ontwikkelingssamenwerking) fondsen beschikbaar stelt, en uit fondsen van de Europese 

Gemeenschap.  

In verband met het aanstaande vertrek van één van de huidige medewerkers is er per 1 juni 1992 

plaats voor een  

PROJEKTMEDEWERKER VOEDING EN VOEDSEL (M/V)  

voor de regio Afrika.  

Deze zal de volgende werkzaamheden verrichten:  

- behandeling van projekten op het terrein van voedingsverbetering, zelfstandig en in teamverband;  

• voorbereiden van projektaanvragen bij de Nederlandse overheid en de Europese Gemeenschap  

• volgen en begeleiden van projekten door middel van korrespondentie, projektbezoeken en 

ontvangen van bezoekers  
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- het verrichten van beleidsgerichte en andere aktiviteiten van de afdeling Voeding en Voedsel.  

 

Voor vervulling van de vakature wordt gedacht aan een kandidaat met de volgende kwaliteiten:  

- opleiding op universitair nivo (bij voorkeur Voeding van de Mens)  

- enige jaren werkervaring in Afrika  

- goede beheersing van Engelse en Franse taal  

- affiniteit tot het werelddiakonale werk van de kerken  

 

De vacature betreft een 80-100% dienstverband. De salariëring wordt vastgesteld afhankelijk van 

leeftijd en ervaring (ƒ 3.428--ƒ 5.627 bruto, excl. vakantietoeslag).  

Belangstellenden worden verzocht vóór 15 april 1992 schriftelijk te solliciteren. Brieven kunnen 

worden gericht aan SOH, Postbus 13077, 3507 LB Utrecht 0.v.v.: vakature VV.  

Voor informatie: Dhr. H. Heijs, hoofdafdeling Voedingen Voedsel, tel.: 030--710614.  

 

Trouw / 30-04-1992 

Honger in Afrika prikkelt kerken in Nederland tot collectieve actie 

Van onze kerkredactie  

 

AMSTERDAM - Om te helpen voorkomen dat veertig miljoen Afrikanen verhongeren, gaan de 

Nederlandse kerken van 16 tot 24 mei samen actie voeren. Dat is sinds de campagne “Kom over de 

Brug” uit 1972 niet meer gebeurd. 'Honger in Afrika - Kerken helpen hu' is het motto van de actie 

waarmee kerkgenootschappen en christelijke hulporganisaties antwoord geven op de dringende 

vragen om noodhulp die ze de laatste tijd uit diverse delen van Afrika binnenkrijgen. Zuidelijk Afrika is 

getroffen door wat de organisatoren 'de droogte van de eeuw' noemen. De Hoorn van Afrika zit voor 

het derde achtereenvolgende jaar met een schreeuwend gebrek aan water. Honger bedreigt twintig 

miljoen mensen in Zuidelijk Afrika en ongeveer hetzelfde aantal in Oost-Afrika en de Hoorn van Afrika. 

De organisatoren denken via plaatselijke kerken zo’n 2,5 miljoen mensen te bereiken. Hun giften 

zullen besteed worden aan directe voedselhulp en aan programma's die de voedselvoorziening op 

langere termijn ten goede moeten komen. Voor de actie is het gezamenlijke .gironummer 107 in 

Utrecht opengesteld. 

Ook overheden 

Al eerder dit jaar drongen kerkelijke en andere hulporganisaties bij de EG en de Europese overheden 

aan op meer hulp om een ramp in Afrika te voorkomen. Die hulp is gedeeltelijk verleend. Maar de 

ontwikkelingen in Afrika maken duidelijk dat er op korte termijn meer moet gebeuren, benadrukt het 

secretariaat van de actie, gevestigd bij de Stichting Oecumenische Hulp in Utrecht. 

Onder de deelnemers bevinden zich de rooms-katholieke kerk, de hervormde kerk, de gereformeerde 

kerker, de doopsgezinden, de bond van vrije evangelische gemeenten, de lutherse kerk, het 

Genootschap der Vrienden, het Leger des Heils, de Protestantenbond, de oud-kathorieke kerk, de 

remonstrantse broederschap, de unie van baptistengemeenten, de vereniging van orthodoxen en de 

zevendedags adventisten. 

Info 030-7 21 644 (Stichting Oecumenische Hulp, Utrecht). 

 

Nederlands Dagblad / 01-05-1992 

Nederlandse kerken slaan handen ineen voor Afrika 
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UTRECHT (ANP) - De Nederlandse kerken houden van 16 tot 24 mei een gezamenlijke actie tegen de 

honger in Afrika. In totaal worden veertig miljoen Afrikanen door honger bedreigd. Twintig miljoen in 

Zuidelijk Afrika, dat te lijden heeft onder de 'droogte van de eeuw', en twintig miljoen in de Hoorn van 

Afrika, die voor het derde achtereeenvolgende jaar door ernstige droogte wordt getroffen. Met de 

actie, een initiatief van protestantse en rooms-katholieke instanties, worden via de plaatselijke 

gemeenten en parochies ongeveer 2,5 miljoen mensen bereikt. Voor het laatst hebben de 

Nederlandse kerken in 1972 gezamenlijk actie gevoerd onder het motto Kom over de Brug. Met deze 

actie (Honger in Afrika — Kerken helpen nu) willen de kerken duidelijk maken dat „het vergeten 

continent" Afrika juist niet mag worden vergeten. Voor de actie is een gezamenlijk gironummer 

opengesteld: 107 in Utrecht. De deelnemende organisaties, onder meer Stichting Oecumenische Hulp 

en Mensen in Nood, hebben vanuit Afrika dringende en grote aanvragen voor noodhulp ontvangen. 

De opbrengst van de actie wordt besteed aan directe voedselhulp en aan programma's die de 

voedselvoorziening op lange termijn veilig moet stellen. Achter de actie staan: Rooms- Katholieke 

Kerk, Nederlandse Hervormde Kerk, (syn.) Gereformeerde Kerken, Algemene Doopsgezinde 

Sociëteit, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, Evangelisch-Lutherse Kerk, Genootschap der 

Vrienden, Leger des Heils, Nederlandse Protestantenbond, Qud- Katholieke Kerk, Remonstrantse 

Broederschap, Unie van Baptistengemeenten, Vereniging van Orthodoxen, Kerkgenootschap der 

Zevende Dags Adventisten alsmede het Christelijk Jongeren Verbond. 

 

Trouw / 07-05-1992 
'Hongersnood van de eeuw'  

Dertig miljoen Afrikanen in gevaar, wereld reageert traag 

 

Van onze buitenlandredactie AMSTERDAM - De droogte van de eeuw die Zuidelijk en Oost-Afrika 

momenteel treft, dreigt uit te draaien op de hongersnood van de eeuw, die 30 a 40 miljoen mensen 

bedreigt. De EG vergadert vandaag over aankoop en distributie van hulp, maar die komt tergend 

langzaam op gang.  

 

Sinds januari stuurt de FAO de ene noodkreet na de andere de wereld in, maar de voedsel- en 

landbouworganisatie van de Verenigde Naties moest enkele dagen geleden opnieuw constateren dat 

de hulp die de donorlanden hebben toegezegd „aanzienlijk achterblijft bij de behoefte". Volgens de 

FAO zullen in augustus, september van dit jaar zon 30 tot 40 miljoen Afrikanen volstrekt afhankelijk 

zijn van voedselhulp. Naast 'traditionele' probleemgebieden gaat het dit keer ook om landen die 

normaal gesproken nauwelijks kampen met voedselnood. De particuliere hulporganisaties en EG-

ambtenaren, belast met de voedselhulp, overleggen vandaag over de aankoop, verscheping en 

verdeling van de voedselhulp. “De ervaring leert dat tussen het tijdstip van overeenstemming over 

dergelijke kwesties en de aankomst ter plekke gauw zon drie, vier maanden heengaan", vertelt Ad 

Ooms, medewerker van de overkoepelende hulpverleningsorganisatie Stichting Oecumenische Hulp 

SOH, die van 16 tot 24 mei een landelijke actie in de Nederlandse kerken organiseert. De EG-

ministers van ontwikkelingssamenwerking hebben maandag al 680 000 ton extra voedsel toegezegd - 

een beslissing dat nog moet worden bekrachtigd door de ministers van financiën en het Europese 

parlement. De aanvragen voor EG-hulp uit Afrika belopen ongeveer het dubbele, aldus de SOH-

medewerker. Ook in andere traditionele hulpverlenende landen, de Verenigde Staten en Canada, valt 

de belangstelling voor het immense probleem terug. „De westerse regeringen lijken niet meer zo 

geïnteresseerd te zijn", verzucht P. Newhouse, het hoofd van het FAO-bureau dat tijdig de noodklok 

moet luiden bij naderende voedseltekorten. “De waarschuwing is op tijd gegeven, maar de donoren 

reageren veel te traag. Zij hebben hun aandacht blijkbaar op andere zaken gericht." In januari kwam 

de FAO met een waarschuwing dat in de Hoorn van Afrika (Soedan, Ethiopië, Eritrea en Somalië) 18 

miljoen mensen met de hongerdood werden bedreigd. Deze landen hebben de afgelopen jaren 

herhaaldelijk te kampen gehad met hongersnoden, te wijten aan een combinatie van burgeroorlog en 

droogte. Deze voedseltekorten konden in voorgaande jaren meestal opgevangen worden door 
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aankopen in zuidelijk Afrika, waar overschotten geproduceerd werden. Maar dit jaar zijn de regens 

daar grotendeels uitgebleven, en door de droogte zijn de oogsten gehalveerd. Tot de getroffen landen 

behoort ook Zuid- Afrika, dat 3 miljoen ton graan moet importeren. Voor het eerst overwegen de 

Economische Gemeenschap en particuliere hulporganisaties voedsel naar Zuid-Afrika te sturen voor 

Mozambikaanse vluchtelingen aldaar, omdat men vreest dat lokaal geen graan meer kan worden 

aangekocht. Zeer alarmerende geluiden komen uit Zimbabwe, dat normaal gesproken graan 

exporteert. Volgens de SOH-medewerker zijn grote problemen te verwachten bij de distributie van de 

hulp in Zuidelijk Afrika, omdat de weinige intacte aanvoerlijnen verstopt dreigen te raken. „Maar als de 

huporganisaties met man en macht hun hulp coördineren, moet het lukken om massale sterfte te 

voorkomen." 

 

 

Limburgs Dagblad / 08-05-1992 

Westen lijkt ongevoelig voor dreigende ramp in Afrika  

Hongersnood van de eeuw krijgt nauwelijks aandacht 

Van onze redactie buitenland 

DEN HAAG - In zuidelijk en Oost-Afrika dreigt de ernstigste hongersnood in jaren, sommige 

deskundigen hebben het zelfs over de 'hongersnood van de eeuw. Toch komt de hulp uiterst 

langzaam op gang. De voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) stuurt sinds 

februari noodkreet na noodkreet de wereld in, maar moest in april opnieuw constateren dat de hulp die 

de donorlanden hebben toegezegd „aanzienlijk achterblijft bij de behoefte". 

Volgens de FAO zullen in augustus, september van dit jaar zon 30 tot 40 miljoen Afrikanen volsterkt 

afhankelijk zijn van voedselhulp. „De Westerse regeringen lijken niet meer zo geïnteresseerd te zijn", 

verzucht P. Newhouse, het hoofd van het FAO-bureau dat tijdig de noodklok moet luiden bij 

naderende voedseltekorten (het zogeheten Early Waming System, EWS). „De waarschuwing is op tijd 

gegeven, maar de donoren reageren veel te traag. Zij hebben hun aandacht blijkbaar op andere 

zaken gericht." Op de opmerking dat er nu nog geen beelden zyn van hongerende mensen reageert 

hij fel. „Er gaan wel degelijk cameraploegen naar de getroffen landen. Ik heb opnamen gezien van een 

Somalisch meisje dat nog maar twee dagen te leven had. CNN zendt 's nachts steeds filmpjes uit van 

hongerlijdende mensen. Maar de respons blijft gewoon uit. Het raakt de mensen op de een of andere 

manier niet meer, ze denken blijkbaar: o ja, dat is Afrika, daar hebben mensen honger." 

Mislukking 

Ook de Nederlandse hulporganisaties die Afrika op een enorme ramp zien afstevenen, besloten in 
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april nog geen nationale actie te organiseren om „een mislukking te voorkomen". „Het is al de vierde 

actie voor honger in Afrika in zes jaar", voert een medewerker van de Stichting Oecumenische Hulp 

(SOH) aan. „Vorig jaar hebben we acties gehad voor de Koerden in Irak, voor de watersnood in 

Bangladesh en ook al voor Afrika. De mensen hebben nu meer interesse voor andere regio's van de 

wereld." De organisaties die bij de SOH zijn aangesloten, waaronder Cebemo en ICCO, hebben nu 

van 16 tot 24 mei een eigen actieweek in de Nederlandse kerken georganiseerd. „Wij kunnen bij zon 

noodsituatie toch niet stil blijven zitten", aldus de zegsman. „Een nationale actie is heus niet 

zaligmakend", merkt een woordvoerder van de Novib daarentegen op. Medewerkers van Novib zijn 

onlangs naar Etiopië geweest, ondermeer om aandacht op de honger te vestigen. Zij kwamen terug 

met verhalen over gezinnen die nog maar één keer per week eten omdat er domweg niet meer 

voedsel is. „Wh' konden de honger vorig jaar al zien aankomen, daar hoefje niet zo deskundig voor te 

zijn. Onze organisatie heeft dan ook in eerste instantie gezocht naar mogelijkheden om extra fondsen 

vrij te maken voor de getroffen landen. Daarnaast vinden wij dat de regeringen en grote multilaterale 

organisaties wat moeten doen en daar oefenen wij dan ook de nodige druk op uit", vertelt hij. En hij 

voegt er geruststellend aan toe: „Wij weten dat de Nederlandse bevolking massaal in actie zal komen 

als wij daarom vragen, dat maatschappelijk draagvlak is er." 

 

 
• Een Somalische vrouw met haar hongerend kindje.  

Een mensonterend beeld dat blijkbaar, gezien de uitblijvende hulpacties, steeds minder indruk maakt. 
Foto: AP 

 

Burgeroorlogen 

De honger in Afrika is deels een terugkerend probleem. In Etiopië, Soedan en Somalië is de situatie 

vrijwel elk jaar nijpend. De regio is 'droogte-gevoelig': als de regens ook maar enigszins achterblijven 

of te laat komen, ontstaat al gauw een voedseltekort. Dat wordt nog vergroot door de verschillende 

burgeroorlogen die in de landen woeden, waardoor miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen en 

dus zelf geen voedsel verbouwen.  

Deze voedseltekorten konden in voorgaande jaren meestal opgevangen worden door aankopen in 

zuidelijk Afrika, waar overschotten geproduceerd werden. Dit jaar zijn de regens daar echter 

grotendeels uitgebleven en door de droogte zijn de oogsten gehalveerd. „Er is nu nog wel wat voedsel 

beschikbaar, maar op korte termijn zullen in deze regio 17 miljoen mensen dringend voedselhulp 
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nodig hebben", aldus Newhouse. In augustus/september zal de situatie, als er niets gebeurt, 

dramatisch worden.  

Dat klinkt ver weg, maar het duurt minimaal twee tot drie maanden voor het voedsel ter plaatse is, legt 

Newhouse uit. Dat betekent dat de beslissing over de hulp in mei of uiterlijk juni moet vallen. Daarbij 

komt dat de bureaucratische besluitvorming ook nog de nodige tijd in beslag neemt. Zo besloten de 

EG-ministers van ontwikkelingssamenwerking dinsdag meer dan 500 miljoen gulden voedselhulp voor 

Afrika beschikbaar te stellen. Maar de uiteindelijke beslissing daarover moeten de ministers van 

financiën nemen. En daarna moet het Europees Parlement de hulp nog formeel goedkeuren.  

Minister Jan Pronk van ontwikkelingssamenwerking ergert zich aan die trage gang van zaken. Op de 

persconferentie na de EG-raad dinsdag zei hij zeer teleurgesteld te zijn over de late reactie van de EG 

en de internationale gemeenschap in het algemeen „met alle risico's van dien". Pronk heeft er eerder 

ook op aangedrongen dat de donoren sneller over de brug moeten komen „omdat de hongersnood 

voorkomen kan worden". Zijn ministerie heeft inmiddels al rond 110 miljoen gulden uitgetrokken voor 

hulp aan de hongerenden. 

Noodsituaties als de nu dreigende hongersnood moesten verleden tijd zijn nadat enige jaren geleden 

een speciaal waarschuwingssysteem, het EWS, werd opgericht, waarmee dreigende voedseltekorten 

tijdig gesignaleerd konden worden. Via satellietbeelden en rapportage door een netwerk van 

medewerkers in Afrika berekent de FAO waar problemen dreigen te ontstaan. 

„Het systeem werkt nu goed", constateert Newhouse. „Er is op zich ook voldoende voedsel in de 

wereld. Niet bij alle donoren, de Verenigde Staten, Canada en Australië hebben niet veel. Maar met 

name de EG heeft nog de nodige overschotten." 

In een poging een verklaring te vinden voor de tegenvallende reacties van de donoren, voert hij aan 

dat de hulp dit keer duurder is dan andere jaren omdat alles nu uit Europa en Amerika moet komen. 

Het extra transport kost geld. De donoren hebben daarnaast te kampen met economische problemen 

in hun landen. En ten slotte moet Afrika met het voormalige Oostblok en de vroegere Sovjet Unie 

concurreren om aandacht van het Westen. „En dan wordt er wel eens iemand vergeten", zegt 

Newhouse. 

 



 

SOH in de krant, pag. 26 

 

Trouw en de Volkskrat / 09-05-1992 

Advertentie adm. medewerker BBO 
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Leeuwarder Courant / 13-05-1992 
KOMEND WEEKEINDE INZAMELINGSACTIE ONDER KERKLEDEN  

HONGER IN AFRIKA  

Mogelijk nationale actie voor hongerend Afrika 

DEN HAAG (GPD) - Wellicht komt er alsnog een nationale hulpactie ten bate van hongerend oostelijk 

en zuidelijk Afrika. Dit hangt af van de opbrengst van de inzamelingsacties die de samenwerkende 

hulporganisaties op dit moment binnen hun eigen gelederen organiseren. Begin juni wordt een 

definitief besluit hierover verwacht. 

Zon 40 miljoen mensen worden op dit moment in Afrika bedreigd door een zeer ernstige hongersnood. 

Oorzaak is de 'droogte van de eeuw' in zuidelijk Afrika en het feit dat de Hoorn van Afrika voor het 

derde achtereenvolgende jaar door ernstige droogte is getroffen. Jan-Bouke Wijbrandi van de 

Stichting Oecumenische Hulp zegt dat de samenwerkende hulporganisaties eerder weliswaar 

afspraken alleen de eigen achterban te mobiliseren, maar hij sluit een nationale actie later niet uit. 

Aanstaand weekeinde zal op roomskatholiek en protestant Nederland een beroep worden gedaan om 

de hongersnood te lenigen. Nadat eerder 20.000 kaderleden van de kerken een infomap hadden 

ontvangen, zullen nu via meer dan 2,5 miljoen informatiefolders de kerkeleden zelf op de hoogte 

worden festeld van het grote voedselteort op het Afrikaanse continent. Wijbrandi: „De samenwerkende 

hulporganisaties hebben enkele weken geleden besloten eerst de eigen achterban te mobiliseren om 

een draagvlak te creëren. De droogte en hongersnood in Afrika waren in de media toen absoluut nog 

geen nieuws. Het leefde niet. Nu er van die kant meer aandacht is, leidt dit wellicht alsnog tot een 

nationale hulpactie." Fransisco Massini, woordvoerder van de samenwerkende hulporganisaties, 

waarin naast de genoemde SOH, het Rode Kruis, Unicef Nederland, het Tearfund, Terre des 

Hommes, Artsen zonder Grenzen, Memisa, Mensen in Nood en de Novib zijn opgenomen: „Een 

nationale actie was ook altijd nodig om de politiek in beweging te krijgen. Maar door een toezegging 

van de Nederlandse regering van/ 110 miljoen en de Europese Gemeenschap van ruim/ 500 miljoen, 

hebben we eigenlijk al precies bereikt wat we wilden." Massini gelooft niet dat Nederland 'actiemoe' is 

na vier grote acties voor Afrika de afgelopen jaren. „Die hebben voldoende opgebracht, maar we 

komen nu wel weer met precies dezelfde boodschap." Het Rode Kruis zal bij zijn jaarlijkse landelijke 

collectie, eind, mei begin juni, bijzonder de nadruk leggen op de hongersnood in Afrika. Intussen vult 

de organisatie met noodhulp het gat van anderhalve maand op, voordat het door de EG toegezegde 

voedsel ter plaatse is. Probleem daarbij is dat veel lucht- en zeehavens nu al verstopt raken, meldt 

een woordvoerder van de hulporganisatie. Novib zal onder de eigen achterban voor Afrika collecteren. 

De organisatie Artsen zonder Grenzen zal in het juni-nummer van haar vierjaarlijkse periodiek 

speciaal aanaacht aan hongerend Afrika besteden. Hieraan is zoals gebruikelijk een inzamelingsactie 

verbonden. In Etiopië, Sudan en Somalië is de droogte een jaarlijks terugkerend probleem. De landen 

worden nu echter extra getroffen door oorlogen in het zuiden van Sudan en Somalië en in het zuiden 

en oosten van Etiopië. Die hebben tevens grote vluchtelingenstromen tot gevolg, wat de landbouw in 

de te bieden evenmin ten goede komt. De droogte in zuidelijk Afrika wordt dramatisch genoemd. In 

sommige gebieden is de oogst de helft of een derde van de gebruikelijke. Zimbabwe en Zuid-Afrika 

zijn normaal gesproken voedselexporteurs, maar moeten nu voedsel invoeren. 

 

Trouw / 15-05-1992 
Ramp ligt op de loer in Ethiopië  

Actie voor zuiden en oosten van Afrika begint vandaag  

door Eric Brassem 

AMSTERDAM - De protestantse en katholieke hulporganisaties beginnen vandaag een 

inzamelactie voor Afrika. Veertig miljoen mensen in Oost- en Zuidelijk Afrika worden bedreigd 

door honger. 
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Jacques Willemse, medewerker van de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) is net teruggekeerd uit 

Ethiopië. Het goede nieuws uit dat land is al ruim een jaar oud: de burgeroorlog is voorbij. Het slechte 

nieuws klinkt heel bekend in de oren: er is - evenals in tal van andere Afrikaanse landen - honger. 

Volgens Willemse zijn 4,5 miljoen Ethiopiërs afhankelijk van voedselhulp. En het ergste moet nog 

komen. Driekwart van de bevolking van Eritrea - nu nog het noordelijke deel van Ethiopië, maar bezig 

om zich vreedzaam van het moederland af te scheiden - is „door de bodem gezakt" en afhankelijk van 

hulp, stelt Willemse. In december vorig jaar sloegen de Verenigde Naties alarm: de regen was 

uitgebleven, de komende oogst zou praktisch nihil zijn. De donorlanden werd dringend om hulp 

gevraagd, maar de donorlanden deden vrijwel niets. Willemse vermoedt dat de toon van het VN-

rapport de donorlanden niet aansprak. „Dat rapport ademde de ouderwetse geest van 'We moeten de 

Hoorn van Afrika even snel redden. VN-medewerkers ter plekke spreken ook over vermoeidheid bij " 

de donoren, en ombuiging van de belangstelling naar Oost-Europa." Bovendien, aldus Willemse, 

steggelen de betrokken landen, de VN en de Eritrese overheid al maanden over de vraag: is er 

honger? Willemse:' „Het is het oude liedje: wanneer mag je spreken van hongersnood? Nu sterven er 

al Eritreeërs, nog 'maar' met tientallen. Alle indicatoren wezen al maanden op de grootscheepse ramp 

die om de hoek ligt." Niet dat er in de tussentijd niets gebeurde: in Eritrea loopt een zogenaamd 

'Voedsel voor Werk'-programma van de VN. Dat stoelt op een mooi principe: de Eritreeërs werken aan 

hun door de oorlog verwoeste wegen en dammen, en krijgen uitbetaald in eten. Alleen: het eten bleef 

grotendeels uit. Willemse: „Ik heb gezien dat de mensen nog steeds blijven werken, dat wel. Maar je 

kunt je voorstellen dat ze er niet bepaald bij fluiten, 't Is fnuikend voor je moreel als de beloofde 

betaling achterwege blijft." De rek bij de Eritreeërs is er nu finaal uit, meent Willemse. Met veel kunst- 

en vliegwerk en wat internationale hulp hebben de meeste Eritreeërs zich ondanks oorlog en droogte 

kunnen redden. Willemse: „Maar structureel is er de afgelopen tien jaar nooit meer dan 30 tot 40 

procent van de gevraagde hulp binnengekomen. Dat brengt een sluipende armoede op gang." 

Volgens Willemse is er nauwelijks sprake meer van een middenklasse: „De meeste Eritreërs zijn aan 

het einde van de rit: ze hebben geen geld meer voor de aanschaf van de eerste levensbehoeften. Ze 

hebben hun armbanden verkocht, hun gereedschap, en hun koeien. De Eritreeërs bezaten in 1987.1,8 

miljoen stuks vee. Nu zijn dat er nog 280 000. Zon dramatisch gereduceerde veestapel herstelt zich 

voorlopig niet meer." Boeren zijn er nog wel. Willemse: „Op dit moment regent het, en daarover zijn ze 

in hun nopjes, want het is een mooie, druilerige regen. Maar er is gebrek aan zaaigoed. Naar 

schatting wordt maar 60 procent van de bebouwbare grond ingezaaid. Voor een oogst die pas in 

november en december soelaas kan bieden." Tot die tijd dreigt honger. En als de hulpgoederen 

arriveren in de havens van Eritrea, belooft het lossen en het vervoer een enorme klus te worden. Want 

ook de hulp van 'buurland' Ethiopië moet via de havens van Eritrea geschieden. Willemse: „Het gaat 

om hoeveelheden waar ze in Rotterdam nog problemen mee zouden hebben." Ethiopië worstelt met 

de erfenis van de juni vorig jaar verjaagde dictator, Mengistu. De droogte zou lang zo rampzalig niet 

zijn geweest, als het land niet zo grondig verwoest was. Nog maar enkele weken geleden zag het er 

naar uit dat de burgeroorlog opnieuw zou oplaaien. Willemse: „Het land is vergeven van de wapens. 

Brodeloze soldaten uit het verslagen leger van Mengistu zijn voor zichzelf begonnen. Allerlei groepen 

op etnische en religieuze basis, maar ook bandieten, maakten vooral in het zuiden en oosten van het 

land gebruik van het machtsvacuüm. Liefst met wapens: een Kalasjnikow-geweer kost aan de grens 

met Kenia twaalfeneenhalve dollar." Gedurende de drie weken dat Willemse in Ethiopië was, leken de 

meest acute spanningen te bedaren. Het nieuwe gezag, een combinatie van verzetsbewegingen, is er 

in grote delen van het land in geslaagd verkiezingen voor lokale besturen te organiseren. In die 

besturen zitten naast vertegenwoordigers van de verzetsbewegingen ook traditionele gezagsdragers 

die geen interesse hebben in het opbouwen van een machtspositie in het landsbestuur. Zijn de 

verzetsgroepen nog wel eens geneigd de lokale spanningen op te voeren om hun positie in het 

landsbestuur te versterken, de lokale bestuurders willen liever compromissen sluiten over zaken als 

gebruik van water en land. Ook onder Mengistu was er regelmatig hongersnood, in de hand gewerkt 

door Mengistu zelf. Willemse: „Pas nu wordt duidelijk op welke enorme schaal onder Mengistu de hulp 

ten goede kwam aan het leger. Niet alleen voedsel, ook honderdduizenden tonnen brandstof wer-~ 

den afgepompt voor het leger. Mengistu's collectivisatieprogramma's hebben boeren uiterst 



 

SOH in de krant, pag. 29 

 

wantrouwig gemaakt. Ook traditionele handelslijnen zijn totaal verloren gegaan, door oorlog, en 

doordat Mengistu de particuliere handel afschafte." Wil het land zich kunnen herstellen, dan is honger 

wel het laatste wat de Ethiopiërs kunnen gebruiken. Wat dat aangaat, ziet de toekomst er niet 

rooskleurig uit. Willemse: „De totale behoefte aan voedselhulp voor Ethiopië en Eritrea voor de rest 

van dit jaar beloopt volgens Willemse 800 000 a 1 miljoen ton. De Europese Gemeenschap, de 

Verenigde Staten en diverse individuele landen hebben hulptoegezegd van hooguit 400 000 ton - 

oftewel de helft van het gevraagde. En van die magere toezeggingen is welgeteld nog maar tien 

procent binnen." 

 
Deze oudere Ethiopische vrouw is de honger in het zuiden ontvlucht.  

Zij bevindt zich nu in een vluchtelingenkamp in het Keniaanse Gurar.  

foto afp 

 

Alle kranten / 16, 20 en 23-05-1992 

Advertentie Honger in Afrika 
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Trouw / 16-03-1992 

Kerken verwachten breed draagvlak voor actie Honger in Afrika 

Van een onzer verslaggeefsters  

UTRECHT - De opbrengst van de vandaag begonnen landelijke inzamelingsactie 'Honger in Afrika - 

Kerken helpen nu' moet de kloof overbruggen tussen de voedselnood die nu al zichtbaar wordt en de 

grote hulpstromen uit onder andere de EG, die nog op gang moeten komen. 

J. van Soest, directeur van Mensen in Nood, sprak daarom gisteren (nog) niet van een ramp, maar 

van een dreigende ramp. „Er is nu nog wel voedsel maar een hongersnood in juli - augustus kan 

slechts worden voorkomen door een tijdige toevoer van voedsel. Mensen in Nood en de Stichting 

Oecumenische Hulp (SOH) hebben op de eerste signalen meteen goederen aangekocht en verstuurd, 

en besloten in de eigen achterban hulp te zoeken. De kerken hebben hun steun aan de actie direct 

gegeven." Van Soest verwacht een breed draagvlak voor de actie 'Honger in Afrika. Enkele duizenden 

groepen in plaatselijke gemeenten en parochies die zich bezighouden met de derde-

wereldproblematiek, zijn ingeschakeld om binnen hun kerken folders over de actie te verspreiden. Als 

aanvullend kanaal zijn daar nog ettelijke scholen bijgekomen, die zich spontaan aanmeldden om met 

het inzamelen te helpen. Het dreigende voedseltekort in Zuidelijk Afrika, Oost-Afrika en De Hoon is 

niet het soort natuurramp als waardoor destijds de Sahel is getroffen. De droogte is anders dan 

anders en manifesteert zich niet ir één land of regio, maar over het hele continent. Het gaat volgens 

Van Soest nu om een natuurramp die ook de landen treft die vanoud de voedselexporteurs van Afrika 

waren, zoals Zimbabwe, Mozambique en Kenia. Zimbabwe was altijd een van de grote graanschuren 

vai Afrika, maar dit jaar zal de oogst d slechtste zijn in jaren.  

Een van de treurigste voorbeelden is volgens J. Willemse, hoofd van de afdeling Rampen en 

Vluchtelingen van de SOH, wel Somalië. „De VN schatten het aantal behoeftige daar op twee miljoen. 

Maar wij denken dat het er veel meer zijn. Goede ramingen zijn echter nauwelijks te maken, omdat 

grote delen van het land als gevolg van de oorlogssituatie onbereikbaar zijn. Massale sterfte is daar al 

ingetreden."  

Op de hongerlijst van de hulporganisaties staan de volgende elf landen: Ethiopië, Eritrea, Kenia, 

Somalië, Soedan, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Zambia en Zimbabwe. Ettelijke 

miljoenen tonnen voedsel zullen nodig zijn om deze landen tot de volgende oogst voor hongersnood 

te behoeden. 

 

Nederlands Dagblad / 19-05-1992 

Kerken voeren actie voor snelle hulp aan Afrika 
 

UTRECHT (ANP) - Als nu niet snel wordt ingegrepen, dan dreigen grote delen van Afrika opnieuw te 

worden getroffen door zeer ernstige voedseltekorten. Nederlandse kerken voeren daarom tot en met 

24 mei een landelijke inzamelingsactie onder de noemer 'Honger in Afrika - Kerken helpen nu.' 

Volgens directeur J. van Soest van Mensen in Nood is er op dit moment in Afrika nog voldoende 

voedsel beschikbaar. Maar de droogte in de hoorn van Afrika (Soedan, Eritrea, Ethiopië) en het 

zuidwesten van Afrika (Zimbabwe, Mozambique, Zuid-Afrika, Zambia) zal binnen twee maanden tot 

dramatische gevolgen kunnen leiden. Het motief van de actie is dan ook: nu helpen, voordat het 

straks te laat is. Het geld wordt in eerste instantie via de duizenden kerken in het land ingezameld. 

Daarnaast zijn ook diverse clubs, verenigingen en scholen aan het inzamelen geslagen. De 

organisatoren hopen op die manier zon 2,5 miljoen Nederlanders tot een gift te bewegen. Een 

streefbedrag willen de organisatoren niet noemen. Het bedrag dat men in Afrika nodig heeft is zo hoog 

dat het geen zin heeft om daar met een nogal bescheiden actie via de Nederlandse kerken naar te 

streven. En noem je een realistisch ingeschat bedrag, dan bagatelliseer je daarmee de problemen in 

Afrika, aldus Van Soest. 
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Ergste 

Directeur C. Wakatama van Catholic Development in Zimbabwe omschrijft de huidige droogte in zijn 

land als de ergste sinds mensenheugenis. Zimbabwe staat juist bekend als de graanschuur van 

Afrika, maar dreigt die status nu op geen enkele manier waar kunnen te maken. Vooral voor mensen 

met lagere inkomens vreest Wakatama moeilijke tijden. 

J. Willemse, hoofd van de afdeling Rampen en Vluchtelingen van de Stichting Oecumenische Hulp is 

net terug van een bezoek aan de hoorn van Afrika, een regio die al vanaf begin jaren tachtig met grote 

regelmaat wordt getroffen door periodes van droogte en bloedige oorlogen. Hij noemt een paar 

alarmerende cijfers: bedroeg de veestapel in die regio in 1987 nog 1,8 miljoen stuks, momenteel gaat 

het om niet meer dan 280.000 dieren. Verder wist hij dat in Somalië nu al 2 miljoen mensen worden 

getroffen door acute hongersnood. En dat is dan nog een schatting die aan de voorzichtige kant is, 

aldus Willemse. Er is echter één lichtpuntje en dat betreft de situatie in Ethiopië. Volgens Willemse 

had het de afgelopen twee weken in grote delen van het land geregend, waardoor de boeren weer wat 

optimistischer waren geworden. „Er is hoop, maar ook daar zal het erom spannen", meent Willemse. 

 

Trouw / 21-05-1992 
Korte Metten  

STEUN AAN AFRIKA 

Na Mensen in Nood en de Stichting Oecumenische hulp hebben nu ook ZOA Vluchtelingenzorg en 

Tear Fund Nederland de handen ineen geslagen om hulp te bieden aan de met hongersnood 

bedreigde bewoners van de Hoorn en het zuiden van Afrika. Zij volgen dezelfde strategie als de 

oecumenische hulporganisaties, die eerder deze maand al een beroep deden op hun achterban - 

vooral de hervormde, rooms-katholieke en gereformeerde kerken in Nederland. De achterban van 

ZOA en Tear Fund bestaat uit kerken van reformatische signatuur en evangelische en 

pinkstergemeenten. De beide organisaties zien hun oproep aan deze kerken en groepen als een 

completering van de oproep om financiële steun aan de kerken in het oecumenische circuit. 

 

De Volkskrant / 21-05-1992 
FORUM 

Twijfels over actie voor Afrika zijn misplaatst 

 

Voor de vierde keer in acht jaar wordt deze week geld ingezameld ter bestrijding van de honger 

in Afrika. Critici menen dat dergelijke acties geen zin hebben. Volgens Henk Zomer zijn de 

veranderingen op het Afrikaanse continent zo onstuimig dat het Westen juist nu de hand niet 

op de knip mag houden. 

DEZE WEEK voeren de kerkelijke organisaties de actie „Honger in Afrika". 

Dit is de vierde actie voor hongerend Afrika in acht jaar tijd. De noodzaak om met een dergelijke 

frequentie noodhulp te moeten leveren lijkt te wijzen op een voortdurende chaos op dat continent. 

Critici kunnen daar gemakkelijk uit opmaken dat de noodhulp niet effectief is geweest. En dus dat het 

geven voor hulp aan Afrika weinig of niets oplost.  

Misschien leeft die overtuiging nog het meest bij een progressief en goed opgeleid deel van de 

Nederlandse bevolking. Deze groep … 

Tekst in een kolom niet te lezen met OCR. 

…. Eritrea beslist in een referendum volgend jaar over de onafhankelijkheid en in een dozijn 

Westafrikaanse landen worden nationale conferenties gehouden. Op dit moment worden in het deel 
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van Afrika dat ten zuiden van de Sahara ligt de laatste overheden die nog een eenpartijstelsel willen 

handhaven, Malawi en Zaïre, door democratische krachten tot concessies gedwongen.  

Een andere veronderstelling is dat honger eerder het gevolg zou zijn van oorlog en onderdrukking dan 

van de natuur. Dat is maar ten dele waar. Het gaat op voor Somalië waar 60 procent van de bevolking 

wordt bedreigd door burgeroorlog en pure bandieterij. Het gaat ook op voor Mozambique waar 25 

procent van de bevolking wordt bedreigd door terroristische activiteiten. Het gaat echter slechts 

gedeeltelijk op voor Soedan waar 20 procent van de bevolking bedreigd is door de gewelddadigheden 

van de bevrijdingsstrijd in het zuiden van het land maar ook door de droogte. In Malawi komt de klap 

van de droogte des te harder aan vanwege de grote aantallen vluchtelingen uit Mozambique (een op 

de zeven mensen in Malawi is een vluchteling). In Ethiopië en Eritrea zijn het de naweeën van de 

oorlog die de effecten van de droogte versterken (gebrekkige infrastructuur, machtsvacuüm op lokaal 

niveau).  

In Zambia (15 tot 20 procent van de bevolking door hongersnood bedreigd) en Zimbabwe (20 procent 

bedreigd) was er geen oorlog, maar viel er evenmin regen. Van de overige twintig Afrikaanse landen 

waar hongersnood heerst, geldt slechts voor enkele landen dat een burgeroorlog een rol heeft 

gespeeld. 

Een derde kenmerk van de beeldvorming is de veronderstelling dat niet geld maar alleen een 

krachtige interventie van buiten — desnoods met behulp van buitenlandse militairen — een oplossing 

kan brengen voor de escalerende geweldsconflicten in landen als Somalië en Mozambique. 

Verschillende hulporganisaties hebben er bij de Verenigde Naties op aangedrongen om een 

interventie in Somalië te overwegen, waardoor op z’n minst humanitaire hulp aan de slachtoffers kan 

worden verleend. Dat gebeurde vanuit het perspectief dat het recht op hulp van slachtoffers van 

gewelddadige conflicten uitgaat boven de soevereiniteit van een nationale staat. Een dergelijke 

interventie moet uiteraard gezien worden als een uiterste middel. Maar het achterwege bijven van 

interventies van buiten is nog geen argument om financiële steun aan hulpverlening achterwege te 

laten. Hulporganisaties hebben ook bij de Verenigde Naties meer recht van spreken wanneer ze 

kunnen aantonen dat ze draagvlak hebben in hun eigen samenleving. Dat draagvlak wordt onder 

andere aangetoond door behoorlijke financiële donaties vanuit die samenleving. In die zin is geld 

geven voor een Afrika-actie dus meer dan organisaties in staat stellen voedsel aan te kopen.  

Een vierde kenmerk van de beeldvorming is dat „charitas" niets vermag tegen de structurele 

wanverhoudingen tussen Noord en Zuid. „Charitas" is inderdaad niet dé oplossing en pretendeert dat 

ook niet te zijn. Het simpele feit dat meer geld en voedsel Afrika uitgaat dan er door handel, 

ontwikkelingshulp en noodhulp samen inkomt, is niet voorgoed te veranderen door steeds maar meer 

noodhulp te verlenen.  

Dat wil echter allerminst zeggen dat naastenliefde of burenhulp (van het ene continent voor het 

andere) daarom maar achterwege moet worden gelaten. Toezien hoe mensen langzaam maar zeker 

sterven, is immoreel en door geen enkele redenering te rechtvaardigen. De noodzaak van de 

noodhulp toont op schrijnende wijze aan hoezeer structurele veranderingen op andere niveaus nodig 

zijn. Noodhulp is een schreeuw om structurele verbeteringen, geen doekje voor het bloeden.  

DIE schreeuw om verbetering kan pas dan effectief door de verantwoordelijke personen en instanties 

worden gehoord wanneer dat wederom door een maatschappelijk draagvlak voor eerlijker mondiale 

verhoudingen wordt ondersteund. Dat draagvlak wordt in Nederland aangetoond door de breedte van 

de Derde Wereldbeweging maar ook door de steun aan Afrika-acties. De vraag of geld geven aan 

noodhulp-acties zin heeft kan dan ook bevestigend worden beantwoord. Er kan niets van de grond 

komen in Afrika — geen democratisering, geen structurele ontwikkeling, geen schuldenverlichting, 

geen humanitaire interventie — wanneer de rijke wereld niet enige bereidheid toont tot in geld 

uitgedrukte steun. Ook de zo noodzakelijke structurele veranderingen in economische relaties zijn 

voor een belangrijk deel te vertalen in geld. Afrikanen worden niet tot verzet en verandering aangezet 

door hopeloze honger, maar door het zicht op een uitweg. Steun van buiten kan dat zicht brengen. 

Een girootje voor „Honger in Afrika" is dus geen machteloos charitatief gebaar. Het is evenmin een 

afkopen van morele schuld en politieke desinteresse. Het is een even humanitair als politiek gebaar.  
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H.J. Zomer is directeur van de Stichting Oecumenische Hulp. 

 

 
Enkele van de veertienduizend Somaliërs die zijn gevlucht voor gevechten 

 in hun land en worden getroffen door de hongersnood. Foto EPA 

 

Nederlands Dagblad / 02-06-1992 

Gescheiden giro's voor gezamenlijke Afrika-actie van Tear Fund en ZOA 

(van onze buitenlandredactie) 

 

DRIEBERGEN/APELDOORN/ZWOLLE — De samenwerkende hulporganisaties starten op 14 juni de 

nationale noodhulpactie voor Afrika. Net als voorgaande jaren zal de christelijke 

hulpverleningsorganisatie Tear Fund een bescheiden deel van de totale opbrengst krijgen voor haar 

projecten in hongerend Afrika. Nieuw is echter dat Tear Fund inmiddels al een projectweek voor Afrika 

heeft gehad. Samen met de — eveneens christelijke — vluchtelingenorganisatie ZOA heeft zij van 16 

tot 24 mei een actieweek gehouden. Hoeveel geld die actie opgebracht heeft, kon men bij Tear Fund 

nog niet zeggen. 

 

Tear Fund en ZOA kwamen op het idee van de actie 'Kerken voor Afrika, tegen de honger' door de 

landelijke inzamelingsactie 'Honger in Afrika — Kerken helpen nu' van de Stichting Oecumenische 

Hulpverlening (SOH) en Memisa. Deze twee hulpverleningsorganisaties hebben in een schrijven aan 

alle kerken die deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, een oproep voor hulp aan Afrika 

gedaan. Maar dat waren niet alle kerken. De achterban van ZOA en Tear Fund bestaat voor het 

overgrote deel uit de reformatorische kerken en de evangelische pinksterkerken. Deze kerken zouden 

door de actie van SOH/Memisa niet bereikt worden. Vandaar dat wij besloten hebben onze 

gironummers open te stellen voor Afrika onder het motto 'Kerken vóór Afrika tegen de honger'," stelt 

Marianne Loggers, persvoorlichtster van Tear Fund. 

Trouw / 05-06-1992 

Kerken halen al elf miljoen op voor hongerend Afrika 

Van een onzer verslaggevers  
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AMSTERDAM - De actie “Honger in Afrika - Kerken helpen nu” heeft tot dusver 11 miljoen gulden 

opgebracht. De organisatoren verwachten dat er zeker nog 2 tot 3 miljoen bijkomt.  

Daarmee haalt alleen kerkelijk Nederland al de helft van de 25 miljoen gulden die alle hulporganisaties 

vorig jaar inzamelden onder het motto 'Afrika sterft van de honger’. Een bewijs dat in elk geval de 

kerken niet 'Afrika-moe' zijn, zegt Jan Bouke Wijbrandi van de coördinerende Stichting Oecumenische 

Hulp (SOH). In hoeverre dat ook voor de rest van de bevolking geldt, zal volgende week moeten 

blijken. Van 14 tot 21 juni houden de samenwerkende hulporganisaties van uiteenlopende signatuur 

een nationale actie voor Afrika. Ook SOH, Mensen in Nood en MEMISA, deelnemers aan de kerkelijke 

campagne, doen dan mee. Helemaal één zijn de kerken niet in hun hulpbetoon aan Afrika. De 

stichting Tear Fund, een evangelisch hulp- en ontwikkelingsfonds dat zijn aanhang vooral vindt in 

evangelische en reformatorische kring en onder pinkstergroepen, hield, ook in mei, een eigen actie. 

De voorlopige opbrengst daarvan is nog niet berekend. Tear Fund vindt het meetbaar resultaat 

trouwens „minder belangrijk dan het feit dat mensen meedoen", zegt stafmedewerkster Marianne 

Loggers. En dan is er nog World Vision Nederland(WVN), een filiaal van een internationale, van 

oorsprong Amerikaanse organisatie met een vooral protestantse aanhang. WVN had zich wel willen 

aansluiten bij de campagne 'Honger in Afrika - Kerken helpen nu', maar was niet welkom in de kring 

van organisatoren, volgens WVN-directeur Anita Delhaas-van Dijk. Daar zat, vermoedt ze, de vrees 

achter dat de spoeling anders te dun zou worden. Dus begint WVN volgende week een eigen actie 

(giro 18 35 150). Die is vooral gericht op Mozambique, waar hongerigen in de provincie Tete naar een 

berekening van World Vision behoefte hebben aan 250 miljoen kilo graan.  

Vervolg op pagina 3 is niet goed te lezen met OCR. De betreffende tekst gaat over de besteding van 

het geld aan voedselhulp en structurele projecten. 

 

Nederlands Dagblad / 06-06-1992 

Elf miljoen voor kerkelijke Afrika-actie 

 

UTRECHT (ANP) - De actie 'Honger in Afrika - Kerken helpen nu' heeft tot nu toe elf miljoen gulden 

opgebracht. De organisatoren rekenen erop dat het definitieve bedrag nog enkele miljoenen hoger zal 

zijn. 

„Dit is echt een tussenstand", zegt Onno Yska van de Stichting Oecumenische Hulp. De financiële 

actie, die werd gehouden van 16 tot 24 mei, was een initiatief van protestantse en rooms-katholieke 

hulporganisaties. Er deden veertien kerkgenootschappen aan mee. „Wij hebben het gevoel dat de 

actie zeer breed opgepakt is', aldus Yska. die zich niet waagt aan een schatting van het aantal 

deelnemende gemeenten en parochies. Opnieuw is duidelijk geworden „dat wij als kerken een heel 

trouwe achterban hebben, die we goed kunnen mobiliseren". Van de opbrengst zal een kwart worden 

besteed aan structurele hulp voor Afrika. De rest is voor noodhulp in de droogste gebieden, dus de 

Hoorn van Afrika en zuidelijk Afnka. 

 

Leeuwarder Courant / 06-06-1992 

Kerkelijke actie voor Afrika is een groot succes 

 

LEEUWARDEN - De actie 'Honger in Afrika - Kerken helpen nu' heeft tot nu toe ƒ 11 miljoen 

opgebracht. De organisatoren rekenen erop dat het definitieve bedrag nog enkele miljoenen hoger zal 

zijn. De financiële actie, die werd gehouden van 16 tot 24 mei, was een initiatief van protestantse en 

rooms-katholieke hulporganisaties. Er deden veertien kerkgenootschappen aan mee. Via de lokale 

kerken werden in totaal 2,5 miljoen machtigingskaarten verspreid. 
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„Wij hebben het gevoel dat de actie zeer breed opgepakt is", aldus Onno Yska van de Stichting 

Oecumenische Hulp, die zich niet waagt aan een schatting van het aantal deelnemende gemeenten 

en parochies. „Opnieuw is duidelijk geworden dat wij als kerken een heel trouwe achterban hebben, 

die we goed kunnen mobiliseren." Ter vergelijking: Alle hulporganisaties haalden vorig jaar onder net 

motto 'Afrika sterft van de honger' ƒ 25 miljoen op. 

Van de opbrengst van de kerkelijke actie zal een kwart worden besteed aan structurele hulp voor 

Afrika. Het gaat daarbij om projecten op het gebied van watervoorziening, landbouwverbetering en 

gezondheid. De rest is voor noodhulp in de droogste gebieden, dus de Hoorn van Afrika en zuidelijk 

Afrika. Ook de Samenwerkende Hulporganisaties bereiden nu een nationale actie voor. Deze zal 

gehouden worden van 14 tot 21 juni. 

 

Nederlands Dagblad / 09-06-1992 

Elf miljoen voor kerkelijke Afrika-actie 

 

UTRECHT (ANP) - De actie 'Honger in Afrika - Kerken helpen nu' heeft tot nu toe elf miljoen gulden 

opgebracht. De organisatoren rekenen erop dat het definitieve bedrag nog enkele miljoenen hoger zal 

zijn. 

„Dit is echt een tussenstand", zegt Onno Yska van de Stichting Oecumenische Hulp. De financiële 

actie, die werd gehouden van 16 tot 24 mei, was een initiatief van protestantse en rooms-katholieke 

hulporganisaties. Er deden veertien kerkgenootschappen aan mee. „Wij hebben het gevoel dat de 

actie zeer breed opgepakt is", aldus Yska, die zich niet waagt aan een schatting van het aantal 

deelnemende gemeenten en parochies. Opnieuw is duidelijk geworden „dat wij als kerken een heel 

trouwe achterban hebben, die we goed kunnen mobiliseren". 

Van de opbrengst zal een kwart worden besteed aan structurele hulp voor Afrika. De rest is voor 

noodhulp in de droogste gebieden, dus de Hoorn van Afrika en zuidelijk Afrika. 
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Het Parool, trouw en De Volkskrant / 13-06-1992 

Advertentie reünie SOH 40 jaar 

 

 

Trouw / 26-06-1992 

Actie kerken voor Afrika brengt 17,5 miljoen op 

 

Van een onzer verslaggeefsters AMSTERDAM - De actie 'Honger in Afrika - kerken helpen nü' heeft in 

totaal een bedrag van 17,5 miljoen gulden opgeleverd. Volgens J. Wijbrandi van de stichting 

Oecumenische hulp is dit veel meer dan verwacht. De actie werd gehouden van 16 tot en met 24 mei 

in de katholieke en protestantse kerken in Nederland. Het ingezamelde bedrag is afkomstig van 

individuele giften en collectes die in 95 procent van de Nederlandse kerken zijn gehouden. De 

opbrengst zal vooral worden gebruikt voor voedselhulp aan de getroffen landen in Oost- en zuidelijk 

Afrika. Wijbrandi: „Na de actie, op 24 mei, hadden we vijf miljoen gulden bij elkaar. Zelf dachten we 

dat dat zou oplopen tot zeven miljoen. De kerken hebben toen nog lang gecollecteerd, zodat we pas 

laat een eindstand hadden. En die viel veel hoger uit dan verwacht." Wijbrandi verwacht dat er dit jaar 

nog meer acties zullen volgen. „De situatie in Afrika is echt schrikbarend. De beelden zullen alleen 

maar ernstiger worden, aangezien het er niet naar uitziet dat het daar voor november nog gaat 

regenen." 

 

Nederlands Dagblad / 26-06-1992 

Ruim 17 miljoen gulden voor kerkelijke Afrika-actie 

 

UTRECHT (ANP) - De actie 'Honger in Afrika - Kerken helpen nu' heeft in totaal 17,5 miljoen gulden 

opgeleverd. Dit heeft de Stichting Oecumenische Hulp (SOH), die de actie van protestantse en rooms-

katholieke hulporganisaties coördineert, donderdag meegedeeld. De actie van 16 tot en met 24 mei 

werd gedragen door veertien kerkgenootschappen. Het ingezamelde bedrag is afkomstig uit 

individuele giften van kerkleden en uit collecten die in de actieperiode gehouden zijn in de plaatselijke 
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kerken. De kerken hopen tijdig en effectief hulp te kunnen bieden aan de 40 miljoen slachtoffers van 

droogte en geweld. De opbrengst wordt vooral besteed aan voedselhulp in de Hoorn van Afrika en 

Oost- en Zuidelijk-Afrika. Ook wordt er geld uitgetrokken voor structurele hulp. Er is inmiddels 14 

miljoen gulden besteed. Gezien de ernst van de situatie in Afrika, sluiten de kerkelijke hulporganisaties 

niet uit dat later dit jaar weer een beroep moet worden gedaan op de Nederlandse bevolking. Eind 

vorige week werd een financiële Afrika-actie van de (negen) samenwerkende hulporganisaties 

afgesloten. 

 

Leeuwarder Courant / 26-06-1992 

Ruim f 17 miljoen voor kerkelijke Afrika-actie 

 

UTRECHT (ANP) - De actie 'Honger in Afrika - Kerken helpen nu' heeft in totaal 17,5 miljoen gulden 

opgeleverd. Dit heeft de Stichting Oecumenische Hulp (SOH), die de actie van protestantse en 

roomskatholieke hulporganisaties coördineert, meegedeeld. 

De actie van 16 tot en met 24 mei werd gedragen door veertien kerkgenootschappen. Het 

ingezamelde bedrag is afkomstig uit individuele giften van kerkleden en uit collecten die in de 

actieperiode gehouden zijn in de plaatselijke erken. 

De kerken hopen tijdig en effectief hulp te kunnen bieden aan de 40 miljoen slachtoffers van droogte 

en geweld. De opbrengst wordt vooral besteed aan voedselhulp in de Hoorn van Afrika en Oost- en 

Zuidelijk-Afrika. Ook wordt er geld uitgetrokken voor structurele hulp. Er is inmiddels 14 miljoen gulden 

besteed.  

Gezien de ernst van de situatie in Afrika, sluiten de kerkelijke hulporganisaties niet uit dat later dit jaar 

weer een beroep moet worden gedaan op de Nederland bevolking. Eind vorige week werd een 

financiële Afrika-actie van de (negen) samenwerkende hulporganisaties afgesloten. 

 

Trouw / 01-07-1992 
Podium  

'Afrika-moeheid' voorkomen  

Hulporganisaties en media: ook positieve ontwikkelingen belichten  

door jan Bouke Wijbrandi 

De inzamelingsacties voor Afrika zijn weer voorbij. Die van de gezamenlijke kerken leverde 17,5 

miljoen gulden op, de 'nationale' actie 27,5 miljoen. Maar de vraag die steeds vaker gesteld wordt, ook 

door de media in de afgelopen actieperiode, is:  wordt Nederland zo langzamerhand niet Afrika-moe?  

Bestaat er in de Nederlandse samenleving nog een draagvlak voor hulp aan hongerend Afrika - ieder 

jaar weer? Sinds 'Eén voor Afrika' in 1984 is dit immers het vijfde jaar dat er actie voor Afrika wordt 

gehouden. 

Gelukkig blijkt het antwoord op die vragen vooralsnog 'neen' te luiden.  

Achter de 17,5 miljoen gulden die de kerkelijke actie heeft opgebracht, zitten honderdduizenden 

giften, via giro, machtigingsformulieren of de collectezak. Alleen al het feit dat deze actie zoveel 

mensen heeft gemobiliseerd, bewijst dat er ook zonder loterijen, spektakel, amusement of bekende 

Nederlanders geefbereidheid is voor Afrika. 

Hetzelfde geldt voor de nationale Actie voor Afrika die bovendien 2,5 miljoen gulden meer opbracht 

dan de actie 'Afrika sterft van de honger' van vorig jaar.  

Ook is de afgelopen weken gebleken dat de media nog steeds journalistieke aandacht willen besteden 
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aan Afrika, al lijkt er in die in die kring sprake te zijn van een déja vu-gevoel. De berichtgeving in het in 

het NOS-journaal en de  actualiteitenrubrieken heeft van Afrika (even) 'wereldnieuws' gemaakt. 

Overheden 

Geld voor Afrika is niet alleen afkomstig van particuliere hulporganisaties. De omvang van de nood in 

Afrika vraagt om de beschikbaarheid van financiële middelen die de bijdrage van de Nederlandse 

giftgever ver te boven gaan. Daarom hebben Mensen in Nood, NOVIB en de Stichting Oecumenische 

Hulp (SOH) begin dit jaar al een beroep gedaan op het 'grote geld' van de Europese Commissie in 

Brussel en het ministerie van ontwikkelingssamenwerking in Den Haag.  

 

De EG doneerde - helaas met een bureaucratiscne vertragingsfactor – 680.000 ton voedsel voor 

Afrika ter waarde van een half miljard gulden. Pronk stelde snel 100 miljoen beschikbaar voor 

noodhulp aan de Hoorn en Zuidelijke Afrika. De minister zorgde wel voor een lichte wanklank. 

Enigszins uit de hoogte verklaarde hij later voor de NCRV-microfoon dat hij deze keer de snelste was 

en dat de hulporganisaties bij zijn 100 miljoen „een paar dubbeltjes" legden. In de tijd gezien klopt dit 

verhaal wellicht, maar in feite is hier sprake van een omkering van zaken. Pronk kon zijn 100 miljoen, 

en wat daar ongetwijfeld op korte termijn bij komt, beschikbaar stellen op grond van een achterban in 

de Nederlandse samenleving. Toen de begroting voor ontwikkelingssamenwerking recent onder druk 

kwam ten gunste van hulp aan Midden- en Oost-Europa, waren het particuliere organisaties, zoals 

kerken, de vakbeweging en de CDA-jongeren, die het budget voor de Derde wereld verdedigden. Een 

van de argumenten daarbij was de hulpbehoefte van de Afrikaanse landen. Ook overheidshulp voor 

Afrika steunt op een draagvlak in de Nederlandse samenleving. 

 
...belangstelling voor het goede nieuws en voor de eigen inspanningen  

van Afrikanen en hun lokale organisaties... foto johan ghusels 

Voorkomen 

Al met al kan de conclusie zijn, dat Nederland nog steeds niet Afrikamoe' is gebleken. Maar de vraag 

kan worden gesteld of dit zo door zal gaan. Het lijkt van groot belang, dat de particuliere 

hulporganisaties, hun Afrikaanse partners en de media de vraag aan de orde stellen hoe voorkomen 

kan worden dat de aandacht voor dit continent verflauwt. De sympathie voor Afrika mag niet 

verworden tot medelijden van het neerbuigende soort: de Afrikanen vormen passieve slachtoffers en 

het Westen biedt telkens weer een (tijdelijke) oplossing. Want die houding zou wel eens de opmaat 

kunnen zijn voor apathie, voor het gevoel dat hulp aan Afrika geen zin heeft. 



 

SOH in de krant, pag. 39 

 

Media en hulporganisaties kunnen samen de vraag stellen of de beeldvorming over Afrika, waarvoor 

zij, elk vanuit een eigen taak, gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen, wel de juiste is. De aandacht 

voor Afrika blijft doorgaans beperkt tot het slechte nieuws - uitzonderingen daargelaten, zoals de 

recente programmaserie van de Ikon over de eigen Afrikaanse cultuur. En dat terwijl in diverse 

Afrikaanse landen nu vredesbesprekingen worden gehouden en er tendensen zijn tot democratisering. 

De focus is doorgaans gericht op de noodgebieden in de Hoorn van Afrika, en dit jaar ook in het 

Zuiden. Maar het zou goed zijn ook eens de schijnwerper te richten op de Sahel-landen, vroeger 

onderwerp van inzamelingsacties en nu redelijk in staat om zelfs bij enige klimatologische tegenslag in 

de eigen voedselbehoefte te voorzien. 

Het beeld van Afrika is meestal generaliserend. De werkelijkheid biedt echter een verscheidenheid 

aan landen, met verschillende problemen. Afrika bevat het verhaal van mensen met een ei 

Vragen 

De agenda voor een noodzakelijke samenspraak tussen media en hulporganisaties bevat vragen voor 

beide partijen:  

★ Hoeveel middelen kunnen de media vrijmaken voor goede en in de tijd gespreide berichtgeving 

over Afrika, bijvoorbeeld door het stationeren van meer correspondenten?  

★ Bestaat er zoiets als goed nieuws uit Afrika, om te voorkomen dat het beeld van Afrika louter 

negatief gekleurd is?  

★Hoeveel aandacht gaat er uit naar de oorzaken van de steeds terugkerende honger in Afrika, een 

structurele noodsituatie, die niet alleen het gevolg is van droogte en oorlog, maar evenzeer is 

geworteld in falend beleid van Afrikaanse regeringen en de ondergeschikte positie van de Afrikaanse 

landen in de wereldsamenleving op economisch en politiek gebied?  

★ De hulporganisaties kunnen zichzelf de vraag stellen wat de aard moet zijn van de gekozen 

voorlichtings en fondsenwervingsmethoden. De avondvullende programma's voor Afrika, met een 

hoog amusementsgehalte' behoren tot het verleden. Maar op welke wijze brengen de organisaties 

Afrika nu voor het voetlicht? Is het wel vol te houden om steeds hardere slogans te moeten verzinnen 

om sympathie op te wekken ('Afrika sterft van de honger')?  

Moet Afrika op de televisie worden gebracht via 'branche-vreemde' activiteiten als voetbaltoernooien? 

Mag de nood in Afrika worden verpakt als quiz-vraag ('Hoeveel doden vielen er bij de vorige droogte in 

Afrika?').  

★ Moeten hulporganisaties hun positie in de Nederlandse samenleving niet beter gebruiken om 

kritische vragen te stellen aan overheden en internationale organisaties? 

Noodzaak 

Op de langere termijn is Afrika het meest gebaat bij genuanceerde beeldvorming; daar vragen 

Afrikaanse partnerorganisaties van Stichting Oecumenische Hulp ook om. Dit betekent óók aandacht 

buiten het noodseizoen, belangstelling voor het goede nieuws en voor de eigen inspanningen van 

Afrikanen en hun lokale organisaties. Gelukkig blijkt telkens weer dat hulporganisaties en media elkaar 

weten te vinden voor gezamenlijk optreden onder de tijdsdruk van noodsituaties. Maar buiten het 

'Afrika-seizoen' bestaat evenzeer de noodzaak tot samenwerking. Tijdens gezamenlijk beraad kan de 

beeldvorming inzake Afrika aan de orde komen.  

Zo kan hopelijk worden voorkomen dat Nederland nog eens zijn buik vol heeft, niet van Afrika, maar 

van het beeld dat wordt voorgeschoteld.  

De auteur is hoofd van de afdeling voorlichting en werving van de Stichting Oecumenische Hulp en 

coördinator van de actie 'Honger in Afrika - Kerken helpen nu’. 

 

 

 

Trouw / 02 en 04-07-1992 
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(Advertentie Na noodhulp komt wederopbouw)  

 

NA NOODHULP KOMT WEDEROPBOUW  

Snelle hulp bij rampen; SOH zorgt er voor.  

Zoals nu in Afrika. Maar na noodhulp komt wederopbouw.  

SOH steunt mensen die werken aan een nieuwe toekomst, bijvoorbeeld in Eritrea, Libanon en 

Cambodja.  

Maak ook dit werk mogelijk met een gift op 

GIRO 9 - UTRECHT  

De Stichting Oecumenische Hulp (SOH) is de rampenhulporganisatie van de protestantse kerken in 

Nederland.  

Postbus 13077, 1 3507 LB Utrecht, tel. 030-710614.  

 

Trouw / 07-07-1992 
 

Beste Jan Bouke, 

Voor éénmaal maken wij een uitzondering op de regel dat op deze pagina alleen maar niet-

redacteuren van Trouw schrijven. In bijgaande open brief reageert Eric Brassem, op de 

buitenlandredactie van Trouw verantwoordelijk voor de berichtgeving over Afrika, op het Podium-

artikel Afrikamoeheid voorkomen', dat op 1 juli verscheen. Jan Bouke Wijbrandi van de Stichting 

Oecumenische Hulp, die de recente kerkelijke inzameling voor Afrika heeft gecoördineerd, pleitte 

daarin voor „meer positief nieuws uit Afrika", en de instelling van een gezamenlijk platform van 

hulporganisaties en journalisten om de beeldvorming over Afrika te verbeteren. Heeft Wijbrandi gelijk? 

Publiceert de pers, en Trouw in het bijzonder, te veel alleen het slechte nieuws uit en over Afrika? 

… linker kolom niet te lezen met OCR  

...niet van hun plicht de desinteresse te doorbreken, maar je moet hun mogelijkheden niet 

overschatten.  

De pers moet geen propaganda bedrijven voor Afrika, of voor het goede werk dat hulporganisaties 

daar verrichten. Dat moeten de Afrikanen en de hulporganisaties zelf doen. De pers moet controleren 

of de hulporganisaties en de Afrikanen hun werk wel goed doen.  

Ik ben er niettemin voor, meer ander nieuws dan rampen en ongelukken te brengen. Het is goed 

culturele en politieke achtergronden van het 'rampennieuws' te achterhalen. Maar een krant is nu 

eenmaal geen wetenschappelijk, cultureel of antropologisch tijdschrift. Een dagblad heeft weinig 

ruimte, en moet een 'breed' publiek bedienen. Mensen met een buitengewone interesse in Afrika 

moeten er maar andere, meer gespecialiseerde bladen bij kopen. Groot probleem is ook: waar vindt 

de welwillende dagbladredacteur zijn 'andere nieuws'? Als persbureaus al eens verhalen leveren die 

buiten de meest betreden paden vallen, dan is het vaak van een ontstellende knulligheid. Het valt al 

niet mee, hier te volgen wat er bij voorbeeld in Ethiopië en Liberia gebeurt - laat staan werkelijk de 

sentimenten te snappen die leiden tot wat daar gebeurt. Zelfs uit een bijzonder goed gedocumenteerd 

land als Zuid-Afrika moetje het doen met informatie die op dat vlak tekort schiet, niet in de laatste 

plaats omdat die informatie vaak duidelijk politiek gekleurd is.  

De tijd om te zoeken ontbreekt ook vaak. Een wijdverbreid misverstand van niet-journalisten is dat een 

Afrika-redacteur de hele dag met Afrika bezig is. De wisselende diensten, overdag of 's avonds, het 

redigeren van het werk van anderen, en het volgen van het nieuws uit de rest van de wereld nemen 

een groot deel van je tijd in beslag.  

Het best lukt het natuurlijk, als je zelf op reis bent. Dat is dan ook precies de reden dat onze 

buitenlandredactie veel waarde hecht aan reizen, ook naar gebieden waar op dat moment geen oorlog 
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woedt of ander 'heet' nieuws speelt. Maar reizen zijn duur, en een redacteur kan niet al te lang gemist 

worden voor die 'gewone', lopende zaken. 

Jij pleit voor een gezamenlijk beraad van hulporganisaties en journalisten over de beeldvorming 

inzake Afrika. Het kan geen kwaad als journalisten met enige regelmaat kritisch nadenken over hun 

werk, ideeën en contacten uitwisselen, een klankbord hebben. Maar journalisten zijn naast collega's 

ook eikaars concurrenten. Een orgaan van hulporganisaties met journalisten, dat lijkt me te hoog 

gegrepen. Ik denk niet dat journalisten bereid zullen zijn tot een geregelde uitwisseling met de 

hulporganisaties over eikaars werk. Dat riekt te veel naar samenwerking tussen partijen die beide 

gebaat zijn bij een zekere afstand. Tussen het parlement en de pers in Den Haag bestaat ook een 

zekere wisselwerking; om die wisselwerking in één platform te laten plaatsvinden lijkt me om dezelfde 

redenen een slecht idee. Als een journalist kritiek heeft op een hulporganisatie, dan moet hij daar een 

artikel over schrijven. Wat let de hulporganisaties, eventueel met hulp van (Afrikaanse) 

wetenschappers, een Afrika-platform uit de grond te stampen om andere invalshoeken bij actuele 

vraagstukken te belichten? Het succes van zon onderneming staat of valt bij de kwaliteit van het 

andere nieuws dat zij daar zouden kunnen bieden.  

Zou je hen niet eens kunnen polsen?  

Vriendelijke groeten  

Eric Brassem 

 

De Volkskrant / 14-07-1992 

VN-organisatie denkt anders over Ethiopië dan Justitie 

Van onze verslaggever  

AMSTERDAM — De Haagse woordvoerder van de vluchtelingenorganisatie Unhcr van de Verenigde 

Naties zoekt naar diplomatieke en juridische volzinnen. De Unhcr wil een goede relatie met de 

Nederlandse overheid, benadrukt L. de Smet maandag. Ook hecht de organisatie aan haar politiek 

onafhankelijke signatuur. Toch heeft men kritiek op het Nederlandse rechtssysteem en moet — hoe 

ongebruikelijk ook — soms worden ingegrepen ten behoeve van één asielzoekster die ten onrechte 

het land dreigt te worden uitgezet.  

Afgelopen weekeinde was dat het geval met een 23-jarige vrouw uit Ethiopië, die banden had met het 

verdreven regime van dictator Mengistu. De Unhcr wist op het allerlaatste moment te voorkomen dat 

het ministerie van Justitie de vrouw terugstuurde naar Addis Abeba, nadat ze beide rechtszaken in 

haar asielprocedure had verloren.  

Staatssecretaris Kosto van Justitie werd in zijn voornemen gesteund door het ministerie van 

Buitenlandse Zaken en een kleine ambtelijke werkgroep die onlangs uit Ethiopië is teruggekeerd. 

Volgens hen is de situatie in het land weer veilig. Dat zou betekenen dat zes- a zevenhonderd 

gedoogde Ethiopiërs binnenkort ook kunnen worden teruggestuurd.  

De Unhcr denkt daar heel anders over, zegt De Smet. Dat was volgens hem ook de reden voor het 

ongebruikelijke verzoek, dat in 'nadrukkelijk overleg' met het hoofdkwartier van de VNorganisatie is 

gedaan. 'De situatie in het land van herkomst kan gewijzigd zijn sinds het moment dat de Nederlandse 

rechter over een geval heeft geoordeeld. Los van het individuele geval is dat de principiële kant van 

de zaak, die onze tussenkomst rechtvaardigt.'  

Hoewel Justitie aanvankelijk liet weten dat het verzoek van de Unhcr zou worden genegeerd, omdat 

het geen nieuwe elementen zou bevatten, werd in het weekeinde besloten de zaak van de 

asielzoekster toch opnieuw te overwegen. Over het resultaat zal binnen enkele dagen met de Unhcr 

en de vereniging Vluchtelingenwerk worden overlegd, zegt het ministerie. Volgens Justitie mag de 

huidige situatie niet te lang duren. De betrokken vrouw wordt, in afwachting van een eventuele nieuwe 

uitzetting, in bewaring gehouden.  

De centrale vraag van het overleg is of de situatie in Ethiopië inderdaad veilig genoeg is voor de 

terugkeer van asielzoekers. De Unhcr maakt daarbij onderscheid tussen degenen die vrijwillig 
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terugkeren en personen die tegen hun zin worden teruggestuurd, omdat ze menen dat ze gevaar 

lopen. Volgens De Smet is dat ook de reden dat de Unhcr in de regio zelf actief bemiddelt bij de 

terugkeer van vluchtelingen naar het land, en in deze zaak de gedwongen terugkeer juist tegenhoudt.  

Inconsequent wil hij dat niet noemen. Eerder het tegendeel: 'Het is toch prachtig dat we in het ene 

geval anders oordelen dan in een ander? Het bewijst alleen maar dat de Unhcr een soepele en 

politiek neutrale instelling is.' Het gaat de VN-vluchtelingenorganisatie om de persoonlijke 

omstandigheden van de vrouw die dreigde te worden teruggestuurd. Daarin verschilt de organisatie 

van Vluchtelingenwerk, die vindt dat alle asielzoekers uit Ethiopië voorlopig in Nederland moeten 

blijven.  

Haar mening over de veiligheid van het land baseert Vluchtelingenwerk onder meer op recente 

berichten van de Stichting Oecumenische Hulp. Volgens die berichten zijn de kansen om getroffen te 

worden door 'willekeurig geweld' in het land nog steeds erg groot. 'Er zijn zelfs aanwijzingen dat er 

een nieuwe burgeroorlog dreigt uit te barsten', aldus de organisatie.  

JEROEN TROMMELEN 

 

NRC Handelsblad / 04-08-1992 

Boscnische vluchtelingen 

 

 
(Foto NRC Handelsblad / Freddy Rikken) 

DEN BOSCH — Ze zouden gistermorgen om half elf komen maar de bus met de eerste groep 

Bosnische vluchtelingen reed pas tegen vijf uur het terrein op van de Willem I - kazerne in Den Bosch. 

De hele dag waren vrijwilligers van het Rode Kruis nog doende geweest de puntjes op de te zetten, 

totdat ook voor hen het werk klaar was en het wachten begon. Gisteravond arriveerde een tweede bus 

en vandaag worden de overigen vanuit Zeewolde, waar de groep van 322 vluchtelingen zaterdag 

arriveerde, naar het tijdelijk opvangcentrum in Den Bosch ge bracht. Daar maakte Rode Kruist 

voorzitter mr. J. van der Weel gistermiddag bekend dat het Rode Kruis in overleg met de stichting 

Vluchtelingen, Mensen in Nood en Oecumenische Hulp het speciale gironummer 777 heeft 

opengesteld voor vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië. De hulp van het Rode Kruis spitst zich 

toe op het opvangen van Joegoslaven in de centra in Den Bosch, Roer mond en Zuid-Laren. Ook wil 

het Rode Kruis hulp gaan bieden vluchtelingenkampen in de regio rondom Bosnië-Hercegovina maar 

volgens Van der Weel zijn de opvangmogelijkheden in de regio onvoldoende om de nood te lenigen. 

Ruim tweehonderd particulieren hebben zich gemeld bij de vereniging Vluchtelingenwerk voor de 

opvang van vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië.  
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Trouw / 04-08-1992 

Rode Kruis stelt giro 777 open 

 

DEN BOSCH (ANP) - Het Rode Kruis heeft in overleg met de stichtingen Vluchtelingen, Mensen in 

nood en Oecumenische hulp het speciale gironummer 777 opengesteld voor vluchtelingen uit het 

voormalige Joegoslavië. De hulp van het Rode Kruis spitst zich toe op het opvangen van Joegoslaven 

in de drie Nederlandse centra die daarvoor zijn ingericht in Den Bosch, Roermond en Zuidlaren. 

Daarnaast wil het Rode Kruis vooral hulp gaan bieden in vluchtelingenkampen in de regio rondom 

Bosnië- Hercegowina. 

 

De Volkskrant / 04-08-1992 

Stroom ex-Joegoslaven maakt uitbreiding opvang nodig 

Van onze verslaggever  

DEN BOSCH — Het ministerie van WVC zoekt naarstig naar meer opvangplaatsen voor ontheemde 

ex-Joegoslaven. Verwacht wordt dat de 1600 bedden in de als tijdelijke opvangcentra ingerichte 

kazernes in Den Bosch, Roermond en Zuid-Laren snel ontoereikend zullen zijn.  

Per week melden zich 130 vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië aan de Nederlandse grens. 

Drs E. Engelsman, directeur Vluchtelingen, Minderheden en Asielzoekers van WVC, rekent op 

drieduizend ontheemden tegen het einde van dit jaar. WVC overweegt nog meer kazernes als 

opvangcentrum in te richten. Huisvesting in hotels en pensions is een andere mogelijkheid. Ook zou 

een bestaand asielzoekerscentrum alleen voor ex-Joegoslayen kunnen worden bestemd. Uitbreiding 

van opvang door particulieren acht WVC vooralsnog minder gewenst.  

Onder de tienduizend vluchtelingen die al in Nederland in opvangcentra of bij particulieren verblijven, 

blijkt belangstelling te bestaan voor opvang in een van de kazernes. Het Rode Kruis werd maandag 

verrast door de komst van veertig Bosniërs, die al enige tijd in een opvangcentrum in Eindhoven 

waren gehuisvest en plotseling te kennen gaven naar de kazerne in Roermond te willen verhuizen. 

Omdat daar de inrichting nog niet was voltooid, zijn ze naar Zuid-Laren gestuurd.  

Het Rode Kruis, de Stichting Vluchteling, Mensen in Nood en de Stichting Oecumenische Hulp zijn 

een gezamenlijke actie begonnen om geld in te zamelen. De opbrengst is bestemd voor 

opvangprojecten in Kroatië. Voorzitter mr J. van der Weel van het Rode Kruis maakte dit maandag 

bekend in de Koning Willem 1-kazerne in Den Bosch. Daar arriveerden de eerste Bosniërs van een 

groep van ruim driehonderd, die zaterdag in zes bussen vanuit Slovenië naar Zeewolde waren 

gereden.  

Ze kwamen uren later aan in Den Bosch dan was verwacht. In Zeewolde was de vreemdelingenpolitie 

veel tijd kwijt aan registratie en het uitreiken van het ontheemdendocument. De rest van de groep 

volgt vandaag.  

In Den Bosch zijn kamers ingericht met twee tot acht slaapplaatsen. In elk vertrek staat een tv. Er is 

een recreatieruimte, voor de jeugd staan er speeltoestellen op het terrein. Het plan is kinderen op 

beperkte schaal onderwijs te geven. Het inrichten van de kazerne tot tijdelijk opvangcentrum heeft 

achteneenhalve ton gekost. 

 

Op 1 januari moeten de gebouwen weer leeg zijn. Een streekschool heeft een contract met de 

gemeente Den Bosch, waarin is vastgelegd dat vanaf die datum in de voormalige kazerne onderwijs 

kan worden gegeven. De vluchtelingen zullen dan worden verplaatst. De gemeente heeft al afspraken 
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met het ministerie van Defensie over een mogelijk versnelde ontruiming van de Isabella-kazerne, 

dichtbij de Koning Willem 1. 

 

Het Parool en de Telegraaf / 04-08-1992 

Giro 777 

BOSCH - Het Rode Kruis heeft in overleg met de stichting Vluchtelingen, Mensen in Nood en 

Oecumenische Hulp het speciale gironummer 777 opengesteld voor hulp aan vluchtelingen uit het 

voormalige Joegoslavië. De hulp van het Rode Kruis spist zich toe op het opvangen van Joegoslaven 

in de drie Nederlandse centra die worden ingericht in Den Bosch, Roermond en Zuidlaren. Verder wil 

het Rode Kruis hulp gaan bieden in regio rondom Bosnië-Hercegovina. 

 

Nederlands Dagblad / 04-08-1992 
Den Bosch huisvest bijna alle Bosnische ontheemden 

DEN HAAG/UTRECHT/DEN BOSCH (ANP) - Nagenoeg de hele groep van 332 ontheemden uit 

Bosnië-Hercegovina die zaterdag zijn aangekomen in het Onderzoeks- en Opvangcentrum in 

Zeewolde, zal naar de Koning Willem I-kazerne in Den Bosch gaan. Eén van hen heeft om hereniging 

gevraagd met een familielid dat in het opvangcentrum Nijeveen zit. Geen van hen zal bij familie of 

kennissen onderdak zoeken. Ongeveer honderd ontheemden zijn gisteren naar Den Bosch gebracht. 

Na een intake-gesprek ontvangen de vluchtelingen uit handen van de Vreemdelingenpolitie ontvangen 

de vluchtelingen een 'ontheemdenpasje. Dat geeft hen recht ep drie maanden verblijf in Nederland. 

Na afloop van die termijn beslist staatssecretaris Kosto van justitie of hun verblijfsstatus verlengd zal 

worden. 

Circa 250 particulieren hebben zich tot nu toe gemeld bij de vereniging Vluchtelingenwerk voor de 

opvang van ontheemden uit het voormalige Joegoslavië. De organisatie voor vluchtelingen registreert 

vanaf vrijdag in opdracht van WVC naam, adres, telefoonnummer en gezinssituatie van mensen die 

ontheemden in huis willen nemen. Woordvoerster F. Biesma van Vluchtelingenwerk deelde dat 

gisteren mee. 

Het Rode Kruis heeft in overleg met de stichting Vluchtelingen, Mensen in Nood en Oecumenische 

Hulp het speciale gironummer 777 opengesteld voor vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië. 

Voorzitter mr. J. van der Weel van het Nederlandse Rode Kruis zei dit gistermiddag in Den Bosch bij 

de opening van het tijdelijk opvangcentrum voor ontheemde Joegoslaven. 

 

Alle landelijke kranten / 07-08-1992 
 

Advertentie Joegoslavië brandt….  

Joegoslavië brandt.. en wij staan erbij en kijken ernaar 

Vluchtelingenwerk roept de Nederlandse regering op zo snel mogelijk vluchtelingen uit het 

voormalige Joegoslavië naar Nederland uit te nodigen. Om te beginnen tenminste 3.000.  

 

Meer dan 2,2 miljoen voormalige Joegoslaven zijn op de vlucht. Op de vlucht voor een barbaarse 

oorlog, die wij in het 'beschaafde Europa' niet meer voor mogelijk houden. 1,7 miljoen vluchtelingen 

zoeken een onderkomen binnen de grenzen van het voormalige Joegoslavië. De buurlanden van 

Joegoslavië vangen honderdduizenden vluchtelingen op, een geweldige inspanning.  
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Wat doet de rest van Europa? Tijdens een recente conferentie in Genève deden elf van de twaalf 

landen van de Europese Gemeenschap de deur op slot. Ook Nederland geeft niet veel meer dan wat 

financiële steun en vangt met pijn en moeite een 'paar bussen Joegoslaven' op.  

Een schaamteloze vertoning. Vinden wij. Vindt ook u, zoals een recente enquête uitwijst. 15% van de 

Nederlanders zegt zelf Joegoslavische vluchtelingen in huis te willen nemen, 35% wil actief bijdragen 

aan hun opvang en 80% vindt dat Nederland ruimhartig Joegoslaven moet toelaten. Hartverwarmende 

cijfers, die nu moeten worden omgezet in hartverwarmend beleid.  

 

Daarom lanceren de Europese organisaties voor vluchtelingen een Europees appel voor een 'open-

deur-politiek'. Vluchtelingenwerk pleit, samen met een groot aantal sympathiserende organisaties en 

personen, voor een gastvrije houding tegenover deze groep vluchtelingen. Een houding gebaseerd op 

de volgende uitgangspunten: 

• Stop de etnische zuiveringen De landen van de CVSE (de Conferentie over Veiligheid en 

Samenwerking in Europa) en in het bijzonder de twaalf lidstaten van de Europese Gemeenschap 

moeten, samen met de Verenigde Naties, het uiterste doen om de oorzaken van dit 

vluchtelingenprobleem te bestrijden. De barbaarse politiek van 'etnische zuiveringen' en 

gevangenschap in concentratiekampen moet worden gestopt. Daders moeten in overeenstemming 

met het internationale recht worden bestraft. Het respect voor de individuele mensenrechten en voor 

het humanitaire recht moet worden hersteld.  

• Hulp voor de slachtoffers van de oorlog daar Zolang de oorlog voortduurt, dienen de slachtoffers 

ervan te worden geholpen. Opvang binnen het voormalige Joegoslavië is alleen verantwoord als 

dragelijke omstandigheden verzekerd zijn en als hun veiligheid kan worden gegarandeerd. De 

buurlanden moeten door de internationale gemeenschap in staat worden gesteld hun gastvrije politiek 

voort te zetten. Vluchtelingen die om toelating tot de grondgebieden van andere Europese landen 

vragen, dienen daar tenminste tijdelijk bescherming te krijgen.  

• Ruime opvang van Joegoslaven in Europa De oproep van de Hoge Commissaris van de Verenigde 

Naties voor de Vluchtelingen tot internationale solidariteit moet worden beantwoord. Een visumplicht is 

in het licht van de huidige crisis onverantwoord. Andere Europese landen, in het bijzonder de twaalf 

lidstaten van de Europese Gemeenschap, moeten nü op ruime schaal vluchtelingen uit het voormalige 

Joegoslavië uitnodigen.  

• Rampenplan voor de winter In samenwerking met de Hoge Commissaris moeten er acuut plannen 

worden opgesteld en uitgevoerd om een menselijke tragedie in de aanstaande winter te voorkomen.  
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• Herstelplan voor na de oorlog Er dient een grootscheeps herstelplan te worden voorbereid zodat de 

vluchtelingen als zij eenmaal in vrijheid kunnen terugkeren, ook de kans krijgen in hun eigen land 

weer een menselijk bestaan op te bouwen.  

De volgende organisaties zijn binnen Vluchtelingenwerk vertegenwoordigd en steunen deze actie:  

- Amnesty International  

- Caritas Neerlandica/Mensen In Nood  

- Het Binnenlands Diakonaat van de Gereformeerde Kerken in Nederland  

- Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk - Joods Maatschappelijk Werk  

- Novib  

- Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen (SOH)  

- Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF  

- Vereniging Humanitas  

Daarnaast wordt dit appel door de volgende personen ondersteund: Mr.  L. A. Barendsen-Cleveringa 

Prof. Dr. Th. C. van Boven, Prof. Mr W.F. de Gaay Fortman, Prof. Mr J.F. Glastra van Loon, Mr M. van 

der Stoel.  

Vluchtelingenwerk roept u op dit appel te ondersteunen.  

U kunt dat doen door schriftelijk uw adhesie te betuigen en deze te richten aan: 

VLUCHTELINGENWERK 3e Hugo de Grootstraat 7, 1052 LJ Amsterdam, tel. 020 - 6881311 Giro 

5100  

Er is in Nederland een breed draagvlak voor de opvang van vluchtelingen. In de volgende plaatsen 

zijn duizenden Nederlanders via Vluchtelingenwerk Nederland actief betrokken bij het 

vluchtelingenwerk: Aalburg, Aalten, Aarle-Rixtel, Abcoude, Achtkarspelen, Adorp, Akerslopt, 

Alblasserdam, Albrandswaard, Alkmaar, Alphen a/d Rijn, Ameland, Amerongen, Amersfoort, 

Ammerzoden, Amstelveen, Amsterdam, Andelst, Andijk, Angerlo, Apeldoorn, Appingedam, 

Arnemuiden.Arnhem, Assen, Asten, Avereest, Baarlo. Baarn. Bakel, Barneveld, Barsingerhorn, 

Bathmen, Bedum, Beek , Beek en Donk, Beers, Beesd, Beilen, Belfeld, j Bellingwedde, Bemmel, 

Bergambacht, Bergen, Bergen op Zoom, Bergeyk , Berghem, Bergum, Berkel & Rodenrijs, Bernisse, 

Best, Beuningen, Bierum, 't Bildt, Binnenmaas, Bladel, Blaricum, Bloemendaal, Boarnsterhim, 

Bodegraven, Bolsward, Bommelerwaard, Borculo, Borger, Born, Borne, Borsele, Boskoop, Boxtel, 

Breda, Brielle, Brummen, Brunssum, Budel,Bunnik, Bunschoten, Buren, Burgh Haamstede, Bussum, 

Capelle a/d IJssel, Casteren, Castricum, Coevorden, Cothen, Cromstrijen, Cuyk, Dalfsen, De Meern, 

De Rijp, De Kempen, De Lier, De Marne, De Ronde Venen, Delden, Delft, Delfzijl, Den Ham, Den 

Haag , Den Helder, Den Dungen, Den Bosch, Deurne, Deventer, Didam, Diessen, Dinteloord, 

Dinxperlo, Dodewaard, Doesburg, Doetinchem, Domburg, Dongen, Dongeradeel, Doorn, Dordrecht, 

Driebergen, Drunen, Druten, Echt, Echteld , Kdam, Ede, Eemnes, Eersel, Egmond, Eibergen, Eijsden, 

Eindhoven, Elburg, Eist, Emmeloord, Emmen, lonkhuizen, Ermelo, Esch, Ezinge , Ferwerderadeel, 

Fijnaart, Franekeradeel, Gaasterlan-Sleat, Geeuwenbrug, Geffen, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, 

Gemert, Gendt, Genemuiden, Giekerk, Giessenlanden, Goes, Goor, Gorssel, Grave, 's Graveland, 's 

Gravendeel, Groenlo, Groesbeek , Groningen, Gulpen, Haaksbergen, Haaren, Haarlem , 

Haarlemmermeer, Hapert, Harderwijk, Haren, Harenkarspel, Harlingen, Harmeien, Hasselt, Hattem, 

Heel, Heerde, 's Heerenberg, Heerhugowaard, Heesch, Heeswijk-Dinther, Heino, Helden Panningen, 

Hellendoorn, Hellevoetsluis, Helmond, Helvoirt, Hendrik Ido Ambacht, Hengelo Gld, Hengelo Ov, 

Herkenbosch, Heteren, Heumen, Heusden, Hillegom, Hilvarenbeek, Hilversum, Hoeksche Waard, 

Hoevelaken, Hooge & Lage, Zwaluwe, Holten, Hontenisse, Hoogeloon, Hoorn, Huissen, Huizen, Hulst, 

Hunsel, Huybergen, IJmond, IJsselham, IJsselmuiden, IJsselstein, Kaatsheuvel, Kampen, Katwijk, 

Kerkrade , Kesteren Klazienaveen, Kollumerland, Korendijk, Landgraaf, Langbroek, Langstraat-west, 

Laren, Leende , Leerdam , Leersum, Leeuwarden , Leeuwarderadeel, Leiden, Leiderdorp, 

Leidschendam, Lelystad, Lemelerveld, Lemsterland, Leusden, Lichtenvoorde, Liempde, Lienden, 

Lingewaal, Lingewaard Linschoten, Lith, Lochem, Loenen, Loosdrecht, Lopik, Loppersum, Lunteren, 

Luttelgeest, Luyksgestel , Maarheeze, Maarn, Maartensdijk , Maas en Waal, Maasbracht, Maasdriel, 

Maastricht, Makkum, Margraten, Mariekerke, Markelo, Marum, Maurik, Meeden, Meerssen, Megen, 
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Melick, Meppel, Middelburg, Middelharnis, Middelstum , Midwolda, Mierlo, Mill, Moergestel, 

Moerkapelle, Monnickendam, Monster, Montfoort, Mook, Muiden, Muntendam, Naaldwijk, Naarden, 

Nederhorst den Berg, Nederlek, Nederweert, Neede, Neerijnen, Nibbixwoud, Niedorp, Nieuw 

Vossemeer, Nieuwe Pekela, Nieuwerkerk a/d IJssel, Nieuwkoop, Nieuwleusen, Nieuwveen, 

Nieuwwolda, Nijefurd, Nijkerk, Nijmegen, Noorderkoggenland, Noordwijk, Noordwijkerhout. Nootdorp, 

Nuenen, Nuland, Nunspeet, Nuth, Obdam, Odoorn, Oeffeit, Oegstgeest, Oisterwijk, Oldebroek, 

Oldenzaal, Olst, Ommen Oosterhout, Ooststellingwerf, Opmeer.Opsterland, Oss, Oud Beijerland, 

Oudenbosch, Oudewater, Peize, Pijnacker, Posterholt, Putte, Putten, Raaltf. Ravenstein, Reeuwijk, 

Renkum, Renswoude, Reusel Reuver, Rheden, Rhenen, Ridderkerk, Rijnsburg, Rijnwaarden, 

Rijsbergen , Rijswijk, Roden, Roermond, Rosmalen, Rotterdam, Rucphen, Ruurlo, Sas van Gent, 

Sauwerd, Schagen, Scheemda, Schermer, Scherpenzeel, Schiedam, Schiermonnikoog, Schinnen, 

Schipluiden, Schoonebeek, Schoonhoven, Schoonoord, Schoorl, Sevenum , Simpelveld, Sittard, 

Skarsterlan/Sloten, Slagharen, Sleen, Sliedrecht, Smallingerland, Sneek, Soest, Son en Breugel, 

Spaubeek , Spijk, Sprang Gapelle, St. Michielsgestel, St.Oedenrode, Stadskanaal, Staphorst, 

Stedebroec, Steenbergen, Steenderen, Stevensbeek , Strijen, Susteren, Tegelen, Ten Boer, 

Terheyden, Termunten, Terneuzen, Teteringen, Texel, Tiel, Tilburg, Tytjerksteradeel, Ubbergen, 

Uden, Udenhout, Uitgeest, Uithoorn, Utrecht, Vaals, Valburg, Valkenburg L, Valkenburg ZH, 

Valkenisse, Vechtstreek, Veendam, Veere, Veghel. Velden, Veldhoven, Velsen, Venlo, Vessem, 

Vianen, Vierlingsbeek, Vlaardingen, Vleuten, Vlissingen, f Vlist, Voerendaal, Volendam, Voorburg, 

Voorhout, ~ Voorne, Voorschoten, Voorst, Vorden, Vries, Vriezeveen, Waalre, Waalwijk, 

Waddinxveen, | Wageningen, Wateringen, Waterland, Weerselo Weesp, Werkendam, Wervershoof, 

West Koggenland, West-Friesland, Westerbork, Westervoort, Westkapelle, Westland, Wetsingen, 

Wierden, Wieringen, Wijchen, Wijk bij Duurstede, Willemstad, Winschoten, Winterswijk, Wisch, 

Witmarsum, Woerden, Wognum, Wommels, Woudenberg, Woudrichem , Wymbritseradiel, 

Zaanstreek, 't Zand , Zandvoort, Zederik, Zeewolde, Zeist, Zelhem,, Zevenaar, Zevenbergen, 

Zevenhuizen, Zoetermeer, Zuidhorn, Zundert, Zutphen, Zwijndrecht, Zwolle.  

 

Nederlands Dagblad / 08-08-1992 

Mensen in Nood haalt kinderen uit Joegoslavië naar Nederland 

 

UTRECHT (ANP) - De stichting Mensen in Nood wil, samen met andere hulporganisaties, kinderen uit 

het voormalige Joegoslavië naar Nederland halen. Mensen in Nood nikt daarbij op tijdelijke oplang in 

Nederlandse gezinnen. We stichting bekijkt nog of het mogelijk is de kinderen zonder risico's naar 

Nederland te krijgen. Dat is gisteren meegedeeld.  

Samen met de Stichting Oecumenische Hulp, het Nederlandse Rode Kruis, de Vereniging 

Vluchtelingenwerk en Pax Christie Kinderhulp zal het initiatief verder worden uitgewerkt.  

Vandaag zal een bus met veertig kinderen uit vluchtelingenkampen in de buurt van de Hongaarse 

stad Pecs aankomen in Amersfoort. Pax Christie tekent in eerste instantie voor de opvang. De groep 

zal worden opgevangen in het humanistisch bejaardenhuis het Van Randwijkhuis in Amersfoort.  

De stichting Mensen in Nood verzorgde tijdens en na de Eerste Wereldoorlog de opvang in 

Nederlandse gezinnen van 87.000 kinderen. Na de Tweede Wereldoorlog gebeurde dit ook voor 

23.000 kinderen uit onder meer Polen en Hongarije. 

Nederlands Dagblad / 08-08-1992 

Vluchtelingenorganisaties willen open-deur politiek 

AMSTERDAM (ANP) Vluchtelingenwerk Nederland doet als eerste Europese organisatie voor 

vluchtelingen een appèl op de Europese Gemeenschap en de nationale regeringen en parlementen 
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om de deuren open te zetten voor de vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië. Dat bleek gisteren 

tijdens een persconferentie van de Vereniging Vluchtelingenwerk in Amsterdam.  

De Europese vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek op de uitkomsten van de EG-conferentie 

die vorige week in Genève werd gehouden. Daar bleek dat alle EG-landen met uitzondering van 

Duitsland het vluchtelingenprobleem vooral in de regio zelf willen oplossen. Zo bleek dat de 

Nederlandse regering alleen in „acute noodsituaties" groepen ontheemden wil opvangen. De EG-

conferentie was een schaamteloze vertoning, aldus de organisaties.  

Naast het appèl voor een open-deur politiek pleiten de organisaties tevens voor het stopzetten van de 

etnische zuiveringen, hulp voor slachtoffers van de Joegoslavische burgeroorlog, een rampenplan 

voor de winter en een herstelplan voor na de oorlog.  

Voorzitter J.N. Scholten van Vluchtelingenwerk was geschrokken van de eerste beelden van de 

concentratiekampen in het voormalige Joegoslavië. „Er is weer barbarij in ons Europa in de jaren 

negentig", aldus een onthutste Scholten.  

Als het aan Vluchtelingenwerk ligt, zal Nederland op korte termijn drieduizend ontheemden uitnodigen. 

Daarmee wordt een begin gemaakt met een ruimhartiger opvangbeleid. Het getal van drieduizend is 

overigens willekeurig tot stand gekomen, erkende Scholten. „Het is tien keer meer dan de hoeveelheid 

vluchtelingen die Nederland tot nu toe heeft uitgenodigd. Dat was mondjesmaat en dan met een heel 

zuinig mondje", aldus Scholten. 

Hoewel Vluchtelingenwerk in Nederland het voortouw neemt, is ze ervan overtuigd dat de Europese 

zusterorganisaties het initiatief snel zullen volgen. Dat het appèl eerst in Nederland wordt gedaan, 

komt deels door de centrale manier waarop het vluchtelingenwerk in Nederland is georganiseerd. In 

andere Europese landen gaat er veel tijd overheen voordat een dergelijk initiatief eenmaal wordt 

uitgevoerd, aldus Vluchtelingenwerk.  

Volgens J.N. Willemsen van de stichting OecumenischeHulp aan Kerken en Vluchtelingen en een van 

de ondertekenaars van het appèl, zet het vluchtelingenprobleem in het voormalige Joegoslavië de 

problemen elders in de wereld in een heel ander daglicht.  

Eindelijk zien de mensen in dat het vluchtelingenprobleem in een land als Somalië werkelijk iets 

inhoudt. Tot voor kort werd daar meewarig naar gekeken, alsof het een stammenoorlog betrof, zo 

luidde zijn betoog. „Wat dat betreft is het Joegoslavische conflict een zegen", aldus Willemsen.  

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de problemen in het voormalige Joegoslavië en over de 

opvang van ontheemden. Het appèl van Vluchtelingenwerk wordt ondersteund door prominente politici 

als de oud- ministers W.F. de Gaay Fortman (CDA) en M. van der Stoel (PvdA). 

 

Leeuwarder Courant / 08-08-1992 
MENSEN IN NOOD WIL TIJDELIJKE OPVANG  

Joegoslavische kinderen in Nederlandse gezinnen 

UTRECHT (ANP) - De stichting Mensen in Nood wil, samen met andere hulporganisaties, kinderen uit 

het voormalige Joegoslavië naar Nederland halen. Mensen in Nood mikt daarbij op tijdelijke opvang in 

Nederlandse gezinnen. De stichting bekijkt nog of het mogelijk is de kinderen zonder risico's naar 

Nederland te krijgen. Dat is gisteren meegedeeld. 

Vandaag zal een bus met veertig kinderen uit vluchtelingenkampen in de buurt van de Hongaarse 

stad Pees aankomen in Amersfoort. Pax Christi tekent in eerste instantie voor de opvang. De groep 

zal worden opgevangen in het humanistisch Dejaardenhuis het Van Randwijkhuis in Amersfoort.  

Voordat de eerste kinderen in Nederlandse gezinnen worden opgevangen, wil Mensen in Nood eerst 

goed kijken welke risico's er aan dergelijke opvang verbonden zijn. Waar de opvang voor het ene kind 

in een Nederlands gezin wel een goede oplossing is, kan het voorliet andere kind wellicht op een 

faliekante mislukking uitlopen, zo betoogde J.J. van Soest van de stichting. 

Mensen in Nood wil daarmee 'Duitse' toestanden voorkomen, waarbij ontheemde kinderen koste wat 

kost uit het oorlogsgebied naar Duitsland zijn getransporteerd. Daarbij vielen twee slachtoffers onder 
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de kinderen. Bovendien bleken sommige ouders van de kinderen niet op de hoogte te zijn van het 

transport. 

Het initiatief zal samen met de Stichting Oecumenische Hulp, het Nederlandse Rode Kruis, de 

Vereniging Vluchtelingenwerk en Pax Christie Kinderhulp verder worden uitgewerkt. De kerkelijke 

stichting Mensen in Nood is als organisatie vertegenwoordigd binnen Vluchtelingenwerk. 

De stichting Mensen in Nood verzorgde tijdens en na de Eerste Wereldoorlog de opvang in 

Nederlandse gezinnen van 87.000 kinderen. Na de Tweede Wereldoorlog gebeurde dit ook voor 

23.000 kinderen uit onder meer Polen en Hongarije. 

 

Nederlands Dagblad / 12-08-1992 
 

Wat doen Nederlandse kerken met het oog op nood in 'Joegoslavië'?  

door Reina Wiskerke 

 

BARNEVELD - Wat doen Nederlandse kerken naar aanleiding van de toestand in het voormalige 

Joegoslavië? De grotere kerken hebben uit eigener beweging brieven naar hun diaconieën gestuurd. 

De kleinere kerken met een diakonaal bureau nemen een afwachtender houding in, maar staan open 

voor hulpaanvragen. Bij de inventarisatie merken diverse mensen terloops op: we zijn ook betrokken 

bij de nood in Afrika; die is ook erg en mag niet vergeten worden. 

Vandaag of morgen krijgen de hervormde diaconieën een brief van de Generale Diakonale Raad van 

de Nederlandse Hervormde Kerk. Daarin zet men uiteen wat er aan de hand is en wat er gedaan 

wordt en kan worden aan hulpverlening. 

Het werelddiakonaat van de Hervormde Kerk steunt evenals die van de (syn.) Geref. Kerken via de 

Stichting Oecumenische Hulp de opvang in Kroatië, Hongarije en Slovenië. In de brief schrijft de Raad 

dat de nationale actie van onder andere de Stichting Oecumenische Hulp voldoende oplevert om de 

noodzakelijke hulpverlening te financieren. „Daarom doen wij nu nog geen beroep op de diaconieën 

voor financiële bijdragen." 

De opvang van vluchtelingen in Nederland komt ook aan de orde. De Hervormde Kerk is 

vertegenwoordigd in het bestuur van de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland (VW). In de brief 

staat dat plaatselijke kerken eraan kunnen meewerken dat de contacten tussen Nederlanders en de 

vluchtelingen tot stand komen en uitgebreid worden. De kerken wordt aangeraden aan te sluiten bij 

landelijke en plaatselijke initiatieven van VW. „Diaconieën kunnen plaatselijk met de VW het beleid 

van de overheid in de gaten houden en er vragen over stellen." Tot slot geeft de Raad zijn eigen 

telefoonnummer en dat van VW voor het geval de diaconieën nog vragen hebben. 

Betrokken 

Vorige week heeft de afdeling 'binnenlands diakonaat' van het landelijk bureau van de (syn.) Geref. 

Kerken ook een brief rondgestuurd. Daarin verwijst men ook naar de activiteiten van VW. (In VW zijn 

negen kerkelijke en niet-kerkelijke organisaties vertegenwoordigd.) Ook bij het beantwoorden van de 

vraag naar wat plaatselijke diaconieën kunnen doen verwijst men naar deze vereniging. „Mochten er 

plaatselijk al activiteiten op handen zijn, dan is het goed daar als diaconie bij betrokken te zijn." Men 

belooft tot slot de diaconieën van de nodige informatie te blijven voorzien.  

Een medewerker van de afdeling 'binnenlands diakonaat' vertelt desgevraagd dat de kerken binnen 

VW-verband deze week nog uitdrukkelijk hebben ingestemd met een grotere druk op de overheid om 

meer vluchtelingen uit te nodigen. Als van overheidszijde niet genoeg ruimte beschikbaar komt, kan 

dat betekenen dat kerkelijke gebouwen (vormingscentra en kerkelijke opleidingen) ter beschikking 

worden gesteld, vertelt de woordvoerder. Maar volgens hem is dat op dit moment nog niet aan de 

orde. „Er is nog voldoende ruimte in kazernes." 
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Bosnische vluchtelingen, opgevangen in Nederland 

Aanvragen 

Bij de Gereformeerde Gemeenten in Nederland is het deputaatschap voor hulpverlening in bijzondere 

noden het meest aangewezen orgaan voor extra hulpverlening. Voorzitter ds. L. Blok vertelt dat er 

momenteel nog niets gebeurt op dit gebied. Maar het kan volgens hem wel zover komen. Het hangt 

ervan af of er hulpaanvragen van plaatselijke kerken of christelijke hulporganisatie zijn. Voorzover hij 

weet zijn die nog niet binnengekomen. 

Ds. Blok wijst erop dat het deputaatschap ook sterk betrokken is bij de honger in Afrika. Hij wil de 

noden niet vergelijken, maar vindt wel de nood daar ook heel erg. Door zendingsarbeid in Afrika 

hebben de Geref. Gemeenten direct contact met crisisgebieden; dat is bevorderlijk voor een goede 

hulpverlening. Die contacten hebben de Geref. Gemeenten niet in het voormalige Joegoslavië, zo 

relativeert ds. Blok de eigen mogelijkheden. 

Een medewerker van het diakonaal bureau van de Christelijke Geref. Kerken vertelt dat het generaal 

deputaatschap voor diaconale aangelegenheden betrokken is bij de vereniging VW als gewoon lid. 

Men is dus niet vertegenwoordigd in het bestuur. Bij het diakonaal bureau zijn op dit moment nog 

geen steunaanvragen uit de kerken of van organisaties binnengekomen. 

In de Geref. Kerken (vrijg.) en de Ned. Geref. Kerken kent men op landelijk niveau geen kerkelijke 

instanties die zich speciaal bezighouden met hulpverlening in noodsituaties. 

 

Trouw / 21-08-1992 

Hulp voor oud en jong 

Van een onzer verslaggeefsters  

DEN HAAG - In Nederland zijn initiatieven genomen voor de opvang van kinderen en bejaarde 

vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië.  

De Vereniging van Nederlandse bejaardenoorden (VNB) staat positief tegenover het aanbod van 
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directies van een aantal verzorgingstehuizen om bejaarde Joegoslavische vluchtelingen op te vangen. 

Bij de VNB zijn 1.500 verzorgingstehuizen aangesloten. In totaal zijn er in ons land 130 000 plaatsen 

in bejaardenoorden. Vier a vijf procent is beschikbaar voor noodopvang. De provincies geven 

subsidie.  

Bejaardentehuizen die ruimte hebben, kunnen zich melden bij de directie vluchtelingenbeleid van het 

ministerie van WVC. Het bestuur van de VNB heeft deze week besloten een oproep aan alle leden te 

doen om de mogelijkheden voor opvang te onderzoeken. Dat maakte secretaris mevrouw C. G. E. van 

Leeuwen bekend. Een aantal verpleeghuizen is bereid bedden beschikbaar te stellen voor bejaarde 

en zieke Joegoslaven.  

Het initiatief voor kinderopvang is genomen door zes hulporganisaties. De actie is gestart onder het 

motto 'Zajedno/Samen' en de bedoeling ervan is kinderen bij gezinnen tijdelijk op verhaal te laten 

komen. Per gezin zullen twee kinderen van 6 tot 12 jaar worden ondergebracht. Er hebben zich al 600 

gezinnen gemeld. In september begint een proefproject, waarvoor een groep van 40 kinderen is 

uitgenodigd. Die zullen acht weken bij gastgezinnen in en rond Den Bosch worden ondergebracht. Bij 

het project zijn de hervormde en gereformeerde kerken betrokken, alsmede Europa Kinderhulp, 

Mensen in nood, het jeugd-rode kruis, Pax Cristi kinderhulp, de stichting oecumenische hulp en 

VluchtelingenWerk betrokken. 

 

Trouw, De Volkskrant / 29-08-1992 

Personeelsadvertentie 

DE STICHTING OECUMENISCHE HULP (SOH)  

te Utrecht is namens vijftien Nederlandse kerken en kerkelijke organisaties werkzaam op het gebied 

van rampenhulp, vluchtelingenhulp en voedingsprogramma's.  

SOH werkt samen met organisaties in binnen- en buitenland, waaronder de Wereldraad van Kerken.  

Voor de afdeling „Rampen en Vluchtelingen" zoekt SOH in verband met het aanstaande vertrek van 

één van de medewerkers een  

PROJEKTMEDEWERKER (M/V) 

voor de regio West en Zuidelijk Afrika  

De funktie:  

- Behandeling van projekten op het terrein van noodhulp, rampenpreventie, en vluchtelingenwerk in 

Zuidelijk en West-Afrika, zelfstandig en in teamverband. 

• Voorbereiden van projektaanvragen, in coördinatie met andere donor-organisaties, t.b.v. 

besluitvorming en/of financiering door overheden.  

• Volgen en begeleiden van projekten in uitvoering d.m.v. korrespondentie en bezoeken.  

- Het verrichten van beleidsgerichte en andere aktiviteiten van de afdeling Rampen en Vluchtelingen.  

Wij vragen:  

- Opleiding op universitair of vergelijkbaar nivo  

- Enige jaren werkervaring in West en/of Zuidelijk Afrika  

- Goede beheersing van de Engelse en Franse taal  

- kennis Portugees strekt tot aanbeveling  

- Affiniteit met het werelddiakonale werk van de kerken.  

De vakature betreft een dienstverband van 100% (80% is mogelijk). De salariëring ligt, afhankelijk van 

leeftijd en ervaring tussen / 3.700 en ƒ 5.800,- bruto per maand, exclusief vakantietoeslag. Gezien de 

samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een vrouw.  
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Belangstellenden worden verzocht voor 15 september 1992 schriftelijk te solliciteren. Brieven kunnen 

worden gericht aan SOH, Postbus 13077, 3507 LB Utrecht, onder vermelding van vakature RV. Voor 

informatie: de heer J. N. Willemse, hoofd afdeling Rampen en Vluchtelingen, tel. 030-710614. 

 

Trouw / 31-08-1992 
 

Somalië lukte het niet een staat te worden  

Duizenden doden per dag, geen eten, wel wapens voor nog eens 20 jaar oorlog  

door Eric Brassem 

AMSTERDAM - Somalië bestaat niet meer. Wat rest van wijlen de staat Somalië is een slordige 

lappendeken van terrotoria waar ongeregelde gewapende milities de dienst uitmaken. De bevolking is 

door krijgsheren op de rand van uitroeing gebracht. Hulporganisaties stellen ook de falende Naties 

verantwoordelijk voor de duizenden hongerdoden per dag. 

De Somalische staat is nooit een succes geweest. Somalië werd in 1960 in het leven geroepen, toen 

de koloniserende machten Engeland en Italië de boedel van de hand deden. Vóór de komst van de 

Italianen (in het zuiden) en de Engelsen (in het noorden) hadden de Somalische nomaden gezworven 

over een gebied dat tegenwoordig, behalve Somalië, ook delen van drie andere staten beslaat: Kenia, 

Ethiopië en Djibouti. Eeuwenlang lieten de Somaliërs hun vee grazen zonder dat  enig centraal gezag 

bepaalde welke weidegronden en waterputten aan wie toebehoorden. Toch draaide de nomaden-

sanebleving zo ongeveer om de verdeling van de schaarse graasgronden en waterputten. De term 

'graasgronden' slaat trouwens op woestijnachtige gebieden waar naar Nederlandse maatstaven niets . 

groeit. De nomaden losten op regionaal niveau hun geschillen op, via overleg tussen gekozen 

oudsten, en dat niet werkte door strijd. 

Verwantschap is het centrale begrip in de Somalische maatschappelijke orde. Elke Somaliër weet in 

welke mate hij verwant is met willekeurig welke andere Somaliër. De naam en en de vele 

'achternamen' geven de sleutel. Iemand is niet alleen lid van een familie, maar ook van verwante 

familiegroepen. Die familiegroepen delen sociale verplichtingen jegens elkaar. Het hele Somalische 

volk is op deze manier in te delen in een viertal grote clans, en talloze subclans, die weer zijn onder te 

verdelen in 'sub-sub-clans'. Die lijnen van verwantschap waren zeer nuttig. Zonder kadaster kon 

overeenstemg bestaan over wie waar woonde. Bij conflicten of tegenslagen konden families een 

beroep doen op de clan-groep, en de clan-groep op verwante clan-groepen.  

Van de Italianen en de Engelsen erfden de Somaliërs een staat met een centrale regering, die van 

meet af aan is ondergraven door de clanstructuren.  

Dat laatste was niet alleen in Somalië het geval. Ook vrijwel alle andere Afrikaanse staten moesten na 

hun onafhankelijkheid proberen om de diverse volkeren op hun grondgebied een nationaal gevoel in 

te pompen. Dat mislukte doorgaans jammerlijk, omdat het 'nationale gevoel' zwakker bleef dan de 

notie 'stam' of 'volk. De Somaliërs, die allen behoren tot één volk met één godsdienst (de islam) en 

één taal, leken te boffen. Maar dat was schijn. In de strijd tegen Ethiopiërs, Engelsen en Fransen 

hadden de Somaliërs zich kunnen verenigen. Maar het was gedaan met de eenheid na afloop van de 

anti-koloniale strijd. Meer dan zestig 'politieke' partijen (op toen 3 miljoen Somaliërs), gevormd op 

clan-basis, kibbelden over een centraal gezag, waar de Somaliër in het binnenland lak aan had. In 

1969 greep generaal Siad Barre de macht, en decreteerde dat het afgelopen moest zijn met het clan-

denken. Hij wierp zich op als de voorvechter van de groot- Somahsche gedachte: de Somaliërs buiten 

Somalië, in Djibouti, Ethiopië en Kenia, moesten - met 'hun leefgebied - deel gaan uitmaken van 

Somalië.  
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Barre zocht, voor de verwezenlijking van zijn aspiraties, toenadering tot de Sowjet-Unie, maar ging op 

een ongelukkig moment over tot actie. In 1977 trok hij ten strijde tegen Ethiopië om de door Somaliërs 

bewoonde Ogaden-woestijn te 'bevrijden' - net toen Ethiopië bezig was óók toenadering te zoeken tot 

de Sowjet-Unie. Het Kremlin koos voor Ethiopië, en gaf dat land volop steun tegen Somalië. 

De nederlaag in de Ogaden werd een breekpunt in de verdere ontwikkelingen van Somalië. Het 

gestrande nationalistische avontuur zaaide nationale onenigheid. Officieren behorend tot de 

Majertienclan, deden een mislukte coup-poging. Om aan Barres wraak te ontkomen ontvluchtten de 

massaal vervolgde Majertiens naar Ethiopië, om daar een verzetsbeweging te leiden. Vanaf dat 

moment volgde Barre een niets ontziende politiek van lijfsbehoud. Hij speelde in op bestaande clan-

tegenstellingen, en creëerde nieuwe waar ze nog niet bestonden. De Ogaden-clan, die grotendeels in 

Ethiopië woont, werd Barres eerst aangewezen bondgenoot. De Ogadeni's immers hadden niets op 

met een verzetsbeweging (van uitgeweken Majertiens) die opereerde vanuit het hen overheersende 

Ethiopië. Barre trok Ogadeni's voor boven de andere clans, tot ongenoegen van de grote noordelijke 

clan, de Issaqs. Die staan traditioneel op gespannen voet met de Ogadeni's, en vonden toch al dat het 

noorden weinig baat had gehad bij de samenvoeging van Noord- en Zuid-Somalië. Ook de Issaq-

verzetsbeweging, de SNM, vestigde een kantoor in Ethiopië. Maar in 1988 sloot het tanende bewind 

van de Ethiopische dictator Mengistu een vriendschapsverdrag met Somalië. Mengistu en Barre 

beloofden elkaar steun aan verzetsbewegingen in te trekken. De SNM, beroofd van zijn uitvalsbasis, 

besloot een offensief te openen. Barre liet daarop de Noordsomalische stad Hargeisa 

platbombarderen. Honderdduizenden Issaqs vluchtten naar Ethiopië. Barres duivelse talent clans 

tegen elkaar uit te spelen, paste hij ook in zijn buitenlandse politiek toe. Hij spande een bonte 
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verzameling landen voor zijn karretje: de VS, de Sowjet-Unie, Zuid-Afrika, Libië, Israël, Saoedi-Arabië; 

tot en met de Italiaanse mafia. Het einde van de Koude Oorlog sloeg Barre een troef uit handen. Toen 

brak hem op dat hij, in zijn grenzeloze opportunisme, teveel clans tegen zich in het harnas had 

gejaagd. In de loop van 1990 belegerde de verzetsbeweging USC Mogadishu. In januari 1991 werd 

Barre de grond te heet onder de voeten, en verliet hij met zijn leger de stad in stijl: bombarderend en 

schietend.  

Barre liet het land achter zonder enig centraal gezag. Dus ongeveer in de staat waarin het gebied zich 

bevond voordat het gekoloniseerd werd. Met twee verschillen: er was stof voor jaren van bloedwraak 

tussen de tegen elkaar uitgespeelde clans, plus een voorraad moderne wapens die genoeg is om het 

vechten op deze schaal nog twintig jaar voort te zetten.  

Zoals de anti-koloniale strijd eindigde in clan-strijd, eindigde ook de strijd tegen Barre: niet één van de 

verzetsbewegingen die het tegen hem opnamen is nog in tact. In het noorden riep de SNM een eigen 

staat uit, binnen de grenzen van het oude Britse Somaliland. Maar de beweging is (langs clan-lijnen) 

gespleten over het beheer van hun 'staat' - die door niemand erkend wordt.  

Ook de USC die Barre uit Mogadishu verjoeg, is uiteengevallen. Nadat de twee voornaamste facties 

de stad in puin hadden geschoten, tekenden ze in maart een wankel bestand. Ongeregelde bendes 

van kind-soldaten gaan onverdroten door met de gewapende strijd.  

De chaos en ellende zijn het ergst in het oosten en zuiden, waar Barres vluchtende troepen een spoor 

van terreur en vernielingen trokken. Bendes die handelen in gestolen hulpgoederen, wapens en 

drugs, maken er de dienst uit. 

 
Het gezag in Somalië, in de vorm van pubersoldaten. foto petterik wiggers 

 

Nooit meer 

„De eenheidsstaat Somalië komt nooit meer terug. De noorderlingen zullen zich nooit meer met het 

zuiden samenvoegen", meent Jac Willemse, Hoorn van Afrika-kenner van de Nederlands Stichting 

Oecumenische Hulp (SOH). Hij sluit zich aan bij de kritiek van hulporganisaties op het VN-beleid 

inzake Somalië. De VN stuurden wel hulp, maar lieten de verdeling ervan over aan de enkele 

organisaties als het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen, die tegen de klippen op hun personeel 

handhaafden. Nu hebben de VN eindelijk vijftig 'waarnemers' gestuurd. Er zijn verder vijfhonderd 

'blauwe baretten' in aantocht die zullen moeten toezien op de distributie van hulpgoederen. Maar 

volgens de hulporganisaties ter plekke doen de onwetende VN-ambtenaren de moeizaam 

opgebouwde relaties met warlords teniet. Ook de VS, die met veel tam-tam etn luchtbrug begonnen, 

zetten kwaad bloed bij hulporganisaties. Het Rode Kruis vreest dat Somalië nu overspoeld wordt met 

voedselhulp, die in handen zal vallen van de warlords. VNsecretaris-generaal Boetroes Ghali maakt 
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zich sterk voor het sturen van nog eens drieduizend man VN-personeel. Willemse: „Maar het bewaken 

van humanitaire hulp betekent dat je het-probleem verplaatst. De gangs zullen zich terugtrekken, en 

de bevolking elders terroriseren. Je redt enkele duizenden het leven, om ze te laten afslachten zodra 

de camera's zijn vertrokken. Het blijft voor Somaliërs onmogelijk te zaaien en te oogsten of handel te 

drijven. Pas als de kind-soldaten zijn ontwapend, creëer je de ruimte voor gezagsherstel van de clan-

oudsten, die op regionaal niveau vrede kunnen stichten." 

Maar aan gewapend ingrijpen denken de VN niet. Niet alleen de westerse landen zijn huiverig. 

Afrikaanse landen, waarvan vele kampen met vergelijkbare tegenstellingen als die in Somalië, vrezen 

dat ook zij in de toekomst slachtoffer zouden kunnen worden van zon inbreuk op de soevereiniteit. 

 

Trouw en De Volkskrant / 24-09-1992 

Advertentie: Somalië. Wat wil de VN? 

(Advertentie)  

Groen Links hoorzitting over Somalië  

Sprekers: Jean Victor Nkolo (Radio Nederland Wereldomroep) geeft ooggetuigeverslag. Jacques 

Willemse (Stichting Oecumenische Hulp) schets de achtergronden van de huidige situatie. Rob 

Siekman (Jurist internationaal recht, Asser Instituut) over mogelijkheden en onmogelijkheden van 

interventie door de Leonie Sipkes (Tweede Kamerfractie Groen Links) reageert op de sprekers.  

Informatieve vragen en reacties uit het publiek  

Datum: Maandagavond 28 septembc:  

Plaats: Beurs van Berlagc. AGA zaal  

Adres: Damrak 243 Amsterdam  

Aanvang: 19.30 uur (zaal open: 19.00 uur)   

GROENLINKS 

 

Trouw / 25-09-1992 / 29-09-1992 

Advertentie: Somalië 

(Advertentie)  

Slachtoffers hebben geen keus  

Somalië . . . Joegoslavië . . . Slachtoffers van honger en geweld ontvangen steun van SOH. 

Voedselhulp en opvang van vluchtelingen.  

Maar SOH helpt ook bij rampen die geen wereldnieuws zijn.  

Bijvoorbeeld in Mozambique, de Filippijnen en Pakistan.  

Kies voor de slachtoffers, steun SOH. 

Giro 9 Utrecht  

De Stichting Oecumenische Hulp (SOH) is de rampenhulporganisatie van de protestantse kerken in 

Nederland. Postbus 13077, 3507 1.8 Utrecht. Tel. 030-71061 i 

 

 

Trouw / 25-09-1992 
Kerk  

Vooral kerkleden bereid tot noodhulp  

door Cokky van Limpt 
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UTRECHT - Jubilea van hulporganisaties roepen altijd gemengde gevoelens op: het is een zegen en 

tegelijkertijd een schande dat ze - al zo lang - bestaan.  

Directeur Henk Zomer van de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) wordt er wel eens cynisch van. 

„Een bedrijf heeft een 'goed jaar' als het op een hoge omzet kan bogen. Maar wat is voor de SOH een 

'goed jaar'? Een hoge omzet betekent voor ons nóg meer oorlogen en hongersnood."  

Vandaag 'viert' de SOH haar veertigjarig bestaan. De stichting is destijds om twee redenen ontstaan, 

vertelt Zomer. „De internationale hulpverlening richting Nederland na de Tweede Wereldoorlog moest 

worden gekanaliseerd. Voor dat doel is toen een oecumenische commissie in het leven geroepen. 

Ten tweede was in 1948 de Wereldraad van kerken opgericht, die zich intensief bezighield met het 

gigantische vluchtelingenvraagstuk in Europa. De hulp aan vluchtelingen werd zo mede aanleiding tot 

de oprichting in 1952 van de Stichting Oecumenische Hulp."  

De eerste grote calamiteit waarmee de stichting zich geconfronteerd zag, was in eigen land: in februari 

1953 coördineerde ze een groot deel van de internationale hulp aan Nederland bij de watersnood-

ramp in Zeeland. Van Europa verbreedde de SOH haar blikveld daarna al snel naar de rest van de 

wereld. Momenteel richt haar werk zich vrijwel uitsluitend op de derde wereld.  

De SOH zendt zelden zelf ontwikkelingswerkers uit naar de landen waar wordt geholpen. Ze werkt 

vrijwel uitsluitend met lokale, in de eerste plaats kerkelijke organisaties. De hulp is voornamelijk 

financieel van aard. Een recent 'succes' is de actie voor Afrika van dit jaar. Samen met de r.-k. 

hulporganisatie 'Mensen in nood' heeft de SOH deze kerkelijke actie opgezet, die later, met een ander 

gironummer, is overgenomen door de gezamenlijke hulporganisaties in Nederland. “En wat blijkt nu", 

zegt Zomer, “van de ruim dertig miljoen gulden die de actie inmiddels heeft opgebracht, is ruim twintig 

miljoen via de kerkelijke actie binnengekomen." Met andere woorden: met name in de kerken zit een 

enorm potentieel aan mensen dat bereid is geld te blijven geven voor dit soort hulpacties. Onderzoek 

naar het geefgedrag van mensen wijst in dezelfde richting.  

Hoewel er dus veel van het geld voor grote hulpacties bij mensen met een kerkelijke achtergrond 

vandaan komt, kan een kerkelijke hulporganisatie als de SOH zich in naamsbekendheid niet bepaald 

meten met organisaties als 'Artsen zonder grenzen', de 'Novib, de 'Wilde ganzen' of 'Foster Parents 

Plan. Dat heeft volgens Zomer zeker te maken met ondoorzichtige kerkelijke structuren en met het 

euvel, dat de kerken in Nederland nu eenmaal beter zijn in het afbakenen van hun eigen terreintjes 

dan in het zich gezamenlijk presenteren en profileren. 

“In de hele geschiedenis van de SOH speelt de discussie wat de kerken zélf moeten doen en wat de 

kerken gezamenlijk kunnen doen", licht Zomer toe. SOH is in feite het oudste volwaardige 

werelddiakonaat van Nederland, begonnen als samenwerkingsverband van de hervormde kerk, een 

aantal kleinere protestantse kerken en groeperingen, en de oud-katholieke kerk. Volwaardig in die zin 

dat het zich met alles bezighield: onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke opbouw, 

mensenrechten, maar ook kerkopbouw en binnenkerkelijke hulp. 

Met de toetreding van de gereformeerde kerken, pas in 1987, is de organisatie wat draagvlak betreft 

uiteraard verbreed, maar tegelijkertijd in reikwijdte versmald. „Vanaf dat moment is de SOH geen 

volwaardig werelddiakonaat meer, maar nog slechts voor bepaalde sectoren. Het mandaat dat de 

stichting kreeg, bestrijkt vluchtelingenwerk, noodhulp, voeding en voedselhulp", vertelt directeur 

Zomer. Bij 'voeding' gaat het om veel kleine projecten, voornamelijk met vrouwen, waarbij de 

voedselveiligheid, - zekerheid en -kwaliteit centraal staan. Bij 'voedselhulp' gaat het om weinig grote 

projecten, om het ter beschikking stellen van voedsel in de vorm van noodhulp.  

Henk Zomer brandt liever zijn vingers niet aan dit onderwerp, maar laat toch duidelijk doorschemeren 

dat wat hem betreft op het gebied van het werelddiakonaat veel meer dan nu zou kunnen worden 

samengewerkt. In dit verband is het voor de SOH ook uitermate interessant wat er over 'getuigenis' en 

'dienst' zal staan in de ontwerp-kerkorde voor de Samen-Op-Weg-kerk, die vandaag in Doorn wordt 

vrijgegeven. „De gereformeerden hebben zending en werelddiakonaat - getuigenis en dienst - 

gecombineerd, terwijl de hervormden dienst - de Generale diakonale raad - en getuigenis - Raad voor 
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de zending - juist gescheiden willen houden. Met verdere structurele stappen moeten we dus nog 

even wachten tot we weten welke kant het in de Samen- Op-Weg-kerk opgaat met zending en 

werelddiakonaat." 

 
Leden van de Toposa-stam in het zuiden van Soedan op weg  

naar het punt waar de voedseldistributie plaatsvindt.  

FOTO RUNE ERAKER 

Dienst is getuigenis 

Zomer is duidelijk voorstander van een combinatie van getuigenis en dienst. Maar dan wel een vorm 

van getuigenis waaraan elke vorm van evangeliseren en zieltjeswinnerij vreemd is. „Dienst is voor mij 

zélf een vorm van getuigenis, in de zin van de bijbelse uitspraak dat men aan de vruchten de boom 

kent. Voorwaarde hierbij blijft dat bij hulpverlening geen enkel onderscheid wordt gemaakt naar ras, 

religie of wat ook."  

Als directeur van de jubilerende hulporganisatie wil Henk Zomer nog enkele zorgen kwijt. „Wij zullen 

de komende jaren steeds moeten blijven zeggen dat het erg slecht gaat in Afrika. Daardoor vrees ik 

voor een zeer negatief, generaliserend beeld van Afrikanen als nooddruftigen die afhankelijk zijn van 

externe hulp. Terwijl zij zelf zoveel méér doen om hun situatie te verbeteren, dan wij ooit kunnen 

bieden. Ik zou willen dat we met z’n allen kunnen voorkomen dat het enige beeld dat wij straks van 

Afrika kennen er een is van honger en oorlog." 
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Trouw / 26-09-1992 
Mulder: Hulp en hulp is één  

Scheiding in twee soorten wekt verwarring in Derde Wereld 

Van onze kerkredactie  

 

AMSTERDAM - De scheiding tussen structurele hulp en noodhulp in het ontwikkelingswerk, zoals die 

wordt gehanteerd door de Stichting Oecumenische Hulp (SOH), is kunstmatig, vindt prof. dr. D. C. 

Mulder, oudvoorzitter van de Raad van kerken in Nederland. Want nog afgezien van het feit dat 

voedselhulp op zichzelf structurele hulp is, valt te bedenken dat nood - zelfs in het geval van 

natuurrampen - vaak het gevolg is van structurele problemen en dat de rehabilitatie van die nood 

uiteindelijk van structurele aard zal zijn. 

Mulder sprak gisteren ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de SOH, die zich sinds 1987 

voornamelijk met noodhulp bezighoudt. Volgens Mulder wekt de scheiding ook verwarring bij partners 

'in de verte’. Organisaties in de Derde Wereld weten niet welke instelling ze moeten aanspreken voor 

het een, en welke voor het ander. Worden ze van het kastje naar de muur gestuurd of kunnen ze op 

gehoor achter verschillende loketten een beroep doen? 

Dat de kerken en kerkelijke organisaties zich op het terrein van de hulpverlening moeten blijven 

begeven, ondanks de aanwezigheid van andere instellingen, dat staat voor Mulder wel vast. Zorg voor 

mensen in nood behoort tot het geloof in God en daarom ook tot het wezen en leven van de kerk, 

aldus Mulder. „In de laatste tijd wordt wel eens gezegd dat die bevlogenheid van de zestiger, 

zeventiger jaren passé is en dat kerken zich maar moeten houden aan hun eigenlijke taak, prediken 

over God, over verzoening, over de Geest, dat we het moeten zoeken in spiritualiteit, niet in activiteit. 

Laten we niet in die valstrik lopen." 

Voor Mulder hoeft in het proces van hulpverlening de 'bijzondere inspiratie' van de kerkelijke 

hulpverleners niet te worden benadrukt. Het lijkt hem voldoende om maar rustig te doen wat er moet 

worden gedaan. En als er dan naar wordt gevraagd, is dat de beste gelegenheid om rekenschap af te 

leggen van de hoop die in de kerkelijke werker leeft.  

Dr. A. Tolen, een van de presidenten van de Wereldraad van kerken vroeg zich af in hoeverre de SOH 

de kerken in de ontwikkelingslanden serieus neemt. „Ondanks hun zwakheden maken zij ook deel uit 

van hetzelfde lichaam van Christus. 

Volgens de Afrikaan moeten de mogelijkheden voor samenwerking meer onderzocht worden. We 

moeten onze oecumenisch bronnen mobiliseren en samenvoegen en er voor zorgen dat instanties 

toegerust zijn om namens de oecumenische familie op te treden in probleemgebieden." 

 

Nederlands Dagblad / 26-09-1992 

Stichting Oecumenische Hulp 40 jaar  

'Scheiding structurele en noodhulp kunstmatig' 

UTRECHT (ANP) - De scheiding tussen structurele hulp en noodhulp in ontwikkelingswerk is 

kunstmatig. Dat zei prof dr. D. C.  Mulder, oudvoorzitter van de Raad van Kerken in Nederland, 

gisteren bij het 40-jarig bestaan van de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) in Utrecht.  

Sinds 1987 houdt de SOH zich voor bezig met noodhulp andere instellingen, terwijl andere 

instellingen zich bekommeren om structurele hulp aan ontwikkelingsgebieden Volgens Mulder is de 

scheiding niet alleen kunstmatig, maar wekt ze ook verwarring bij partnerorganisaties in de Derde 

Wereld. Die organisaties weten op het moment niet bij wie ze moeten aankloppen.  
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Over de samenhang tussen de soorten hulp zei hij: „Nood ontstaat vaak ten gevolge van strukturele 

problemen als erosie, terwijl het voortzetten van noodhulp na rampen van structurele aard is."  

Mulder riep de SOH ook op tot samenwerking met andere religieuze organisaties. “De combinatie van 

religie en nationalisme, van religieus fundamentalisme en nationalistische agressiviteit speelt nog 

steeds en soms erger dan ooit een desastreuze rol. Hoeveel mensen moesten niet op de vlucht slaan 

omdat ze in naam van God en goden bedreigd werden?  Daarom is een gesprek tussen aanhangers 

van verschillende godsdiensten broodnodig ."  

Dr. A. Tolen, een van de presidenten van de Wereldraad van Kerken, vroeg zich af in hoeverre de 

SOH de kerken in de ontwikkelingslanden serieus neemt. „Ondanks hun zwakheden maken zij ook 

deel uit van hetzelfde lichaam van Christus." Volgens de Afrikaan moeten de mogelijkheden voor 

samenwerking meer onderzocht worden. „We moeten onze oecumenische hulpbronnen mobiliseren 

en samenvoegen en ervoor zorgen dat instanties toegerust zijn om namens de oecumenische familie 

op te treden in probleemgebieden." 

 

Trouw 03-10-1992 

Advertentie “Reünie”.  

(zie ook 13-06-1992) 

STICHTING OECUMENISCHE HULP  

DUTCH INTERCHURCH AID  

Wij zoeken contact met oud-bestuursleden en oudmedewerkers voor een reünie op 13 november 

1992. Bel of schrijf ons s.v.p.  

SOH, Postbus 13077, 3507 LB Utrecht, tel. 030-710614 

 

 

Trouw / 14-10-1992 

Militair ingrijpen in Somalië urgent - maar wat daarna? 

 dr. R.C.R. Siekmann 

Eerste kolom is niet te lezen met OCR. 

De VN zijn genoodzaakt zich letterlijk een weg te kopen naar de noodlijdende bevolking toe. Deze 

hele situatie is natuurlijk ondraaglijk en tast de geloofwaardigheid van de VN in de kern aan. Een van 

de oorzaken van de machteloosheid van de wereldorganisatie is de geheel onvoldoende bewapening 

waarmee UNOSOM op pad is gestuurd. Het is zoals zo vaak met VN-vredesoperaties in heden en 

verleden: te weinig en te laat.  

De toestand in Somalië is bovendien zo gedestabiliseerd dat het vermeende gezag van de VN geen 

enkele indruk meer maakt op de betrokken partijen. Amerikanen en Russen hebben hun directe 

bemoeienis met het land opgegeven; niemand is dus nog bang dat ingrijpen dreigt. UNOSOM lijkt de 

functie van 'vijgeblad' voor de grote mogendheden te vervullen. De vredesmacht is goedgekeurd door 

de Veiligheidsraad en verder moet secretaris-generaal Boetroes-Ghali het zelf maar uitzoeken.  

Intussen zijn de permanente leden van de Veiligheidsraad helemaal niet van zins om hun maatregelen 

aan te scherpen, nu blijkt dat deze ineffectief zijn en slechts een schijnoplossing bieden. Neen, men 

blijft star vasthouden aan het uitgangspunt dat UNOSOM een vredesoperatie is in de zin van 

peacekeeping', dat wil zeggen met minimale bevoegdheden om geweld te gebruiken, kortom slechts 

een vredesoperatie in een passieve rol, die zo ongeveer alles over zich heen moet laten gaan en 



 

SOH in de krant, pag. 60 

 

eigenlijk helemaal niet toekomt aan de primaire taak om een humanitaire hulpoperatie militair 

afdoende te beschermen. 

In beperkte mate, zoals hier in Baidoa, komt in Somalië hulpverlening op gang.  

foto Reuter 

Pacificatie 

Waar nu behoefte aan zou zijn is eerder de aanvaarding van een resolutie door de Veiligheidsraad in 

de trant van resolutie 770 over Bosnië: een oproep aan de statengemeenschap om alle noodzakelijke 

maatregelen te nemen om de hulp bij de hongerende bevolking te brengen. Of, bij wijze van 

alternatief, een uitbreiding van UNOSOM tot tenminste 15 000 man, maar dan niet zoals bij de 

vredesmacht in Bosnië met slechts beperkte bevoegdheden tot geweldgebruik.  

Een hulpoperatie onder effectieve militaire bescherming is een eerste stap, maar vanuit de particuliere 

organisaties zoals de Stichting Oecumenische Hulp is ook wel voorzichtig de suggestie gedaan het 

daarbij niet te laten, maar zo nodig tot actieve vormen van pacificatie te besluiten. De journalist Nkolo 

toonde zich daar in Amsterdam ook een voorstander van.  

Maar wat daarna, als het land eenmaal tot enige rust is weergekeerd? Dan moetje het landsbestuur 

overnemen, je moet van Somalië een soort VN-trustgebied maken en bij die gedachte wordt met een 

schuin oog naar Cambodja gekeken, waar nu immers de vredesoperatie UNTAG in volle gang is.  

Maar is dat eigenlijk niet veel te hoog gegrepen voor de VN? Kunnen de VN een werkelijk zinvolle rol 

vervullen bij de reconstructie van een samenleving die door een burgeroorlog vrijwel is vernietigd? 

In Cambodja dient de sociale infrastructuur van de grond af weer te worden opgebouwd. In dat land is 

een hele generatie opgegroeid waarvoor gewapend conflict de enige realiteit in het leven is geweest. 

Men bevindt zich daar welhaast weer in het jaar nul.  

Het is helemaal niet zeker dat de VN als derde partij zon samenleving weer kunnen helpen opbouwen, 

want wellicht is het zo dat een samenleving alleen zichzelf kan rehabiliteren.  

De auteur  is verbonden aan het TMC Asser Instituut voor internationaal recht in Den Haag. 
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Trouw / 17-10-1992 

Recht op humanitaire bijstand  

Vrede moet soms met geweld worden nagestreefd  

door Henk Zomer 

Waar massale hongersnood heerst, moet hulp worden geboden. Weinig verantwoordelijkheden van 

de internationale gemeenschap lijken zo vanzelfsprekend als deze. Maar we zien dagelijks hoe weinig 

er van die verantwoordelijkheid terecht komt. 

De eerste kolom van het artikel is niet te lezen met OCR, een deel van de tekst  (blauw) is 

gereconstrueerd. 

Televisieploegen die vaak afwezig waar hulporganisaties ze graag zouden hebben, dringen nu juist 

wel door tot Sarajewo of het platteland van Somalië, waar het hele fantastische (?) apparaat van 

hulporganisaties lijkt te falen.  

Het probleem van Sarajewo en Somalië ligt in het geweld. Gewapende conflicten maken hulp 

onmogelijk of althans zeer riskant. Regeringen willen geen hulpkonvooien of helemaal geen hulp. Of 

ze willen wel maar ze kunnen de veiligheid niet garabderen. Of er is niet eens een regering die 

krachtig genoeg is om garanties te geven voor meer dan een stukje van het land. Voor streken in de 

Hoorn van Afrika en voor oorlogsgebieden in Mozambique en Peru, voor vluchtelingen-concentraties 

aan de Birmaanse grens, Oost-Timor, voor grote delen van Irak en voor nog veel meer regio's kan om 

die redenen praktisch niets worden gedaan.  

De roep om 'humanitaire interventie' staat nu in het centrum van de belangstelling. Wat het precies is, 

kan niemand zeggen. Het Handvest van de Verenigde Naties staat gewapend optreden toe in 

gevallen waar de internationale vrede en veiligheid wordt bedreigd. 

Wie durft? 

In 1991 namen de VN een resolutie aan die oproept tot versterking van de humanitaire hulp. Maar, 

zegt de resolutie, die hulp moet worden gegeven met de „instemming van het land". Er staat land, niet 

staat of regering, en dat geeft volgens deskundigen enige ruimte. Wie durft? Onlangs presenteerde de 

Stichting Oecumenische Hulp (SOH) het ontwerp van een protocol. Het protocol is speciaal bestemd 

voor niet-gouvernementele organisaties (ngo's). Het moet die ngo's richtlijnen geven voor twee 

verschillenden, maar verwante situaties. De eerste situatie is die van de gewapende bescherming van 

hulp. De tweede is die van een grootschalige militaire interventie waarbij de humanitaire bijstand van 

ngo's wordt ingeroepen. Het protocol zegt dat er een 'recht op humanitaire bijstand' bestaat. 

Toegegeven, dat recht is nog nergens vastgelegd. Maar het is af te leiden uit de internationale 

jurisprudentie. Het vloeit voort uit de bescherming die volgens internationaal recht moet worden 

verleend aan burgers die slachtoffer zijn van stelselmatige schendingen van mensenrechten of van de 

wreedheden van de oorlogsvoering. 

Beladen term 

Bijstand vraagt soms om interventie. Interventie is een beladen term, maar er zijn veel geaccepteerde 

vormen. Die lopen uiteen van rapportages van internationale organisaties tot sancties en andere 

pressiemiddelen, tot de inzet van vredesmachten. Bijzondere noodsituaties vragen om bijzondere 

vormen van interventie. Dat zijn bij voorbeeld hulpverlening over de grens, met of zonder toestemming 

van het desbetreffende land, en de instelling van 'corridors', veilige toegangswegen. Gewapende 

bescherming daarvan is vaak onvermijdelijk. De problemen groeien navenant met de omvang van die 

gewapende bescherming. Organisaties die sinds jaar en dag een paar gewapende mannen huren om 

hun magazijnen en transporten te beschermen, hebben nauwelijks last gehad. Maar als een klein 

leger nodig is om de route van een konvooi te dekken, staan we duidelijk voor een veel grotere 

uitdaging. Ngo's die bij dit soort militaire operaties betrokken worden, moeten zich scherp bewust zijn 

van hun verantwoordelijkheden. Ze moeten met name in de gaten houden of de praktijk van de 

interventie wel strookt met internationale regels inzage mensenrechten en humanitair oorlogsrecht. 
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Verantwoordelijk 

Het protocol stelt dat ngo's schendingen moeten melden aan de betrokken regeringen, en zo nodig 

het publiek erover moeten alarmeren. Ook de strikt 'humanitaire' ngo's kunnen zich immers niet 

onttrekken aan de fundamentele verantwoordelijkheid voor het naleven van de mensenrechten. In 

september legde SOH het ontwerp-protocol voor aan een seminar van deskundigen. De komende 

maanden zal het ter bespreking worden aangeboden aan vele organisaties in Noord en Zuid. 

Massaal geweld 

Het is te hopen dat het protocol in zijn definitieve vorm kan gaan dienen als een internationale 

standaard. Niet-gouvernementele organisaties hebben terecht een traditie waarin zij zich afzijdig 

houden van geweld. Tegelijkertijd maken de televisiebeelden duidelijk dat menselijke nood op 

massale schaal, veroorzaakt door grootschalig geweld, zwaarder weegt dan non-interventie' principes 

en het tot het bittere einde vasthouden aan geweldloosheid. Vrede, gerechtigheid en de heelheid van 

de schepping moeten worden nagestreefd en beschermd, soms met de loop van een geweer. Maar 

dat laatste dan wel onder voorwaarden die we openlijk hebben besproken en waarvan we de 

consequenties hebben aanvaard. Een gebroken wereld, vol van geweld, stelt ook hulpverleners met 

humanitaire doeleinden voor moeilijke keuzen.  

De auteur is directeur van de Stichting Oecumenische Hulp, Utrecht. 

 

Trouw / 19-10-1992 

Balling in Zaïre vreemdeling in Angola  

door Ineke van Kessel 

Angolese kerk helpt 'Zaïrezen' bij remigratie 

MAQUELA DO ZOMBO - „In Zaïre waren we ballingen, maar nu we terug zijn gekomen naar Angola, 

worden we hier als vreemdelingen behandeld. De mensen hier noemen ons Zaïrezen. Vorige week 

nog is een van onze mensen gedood door de plaatselijke bevolking."  

De duizenden Angolese vluchtelingen die de afgelopen weken uit Zaïre zijn teruggekeerd naar hun 

vaderland, hebben allen dezelfde wens: zo snel mogelijk terug naar het eigen dorp. Weg uit dit 

doorgangskamp met ziekten en honger, weg uit deze vijandige omgeving. Sinds de strijdende partijen 

in Angola vorig jaar vrede sloten, is de stroom terugkerende vluchtelingen snel aangezwollen. De 

meesten hebben niet gewacht op officiële repatriëring door het Hoge commissariaat voor de 

vluchtelingen van de Verenigde Naties, maar zijn op eigen houtje de grens overgestoken. Weliswaar 

is de vrede in Angola nog onzeker, maar in het' onstabiele Zaïre heerst anarchie.  

Voor het vervoer naar de grens moesten de spaarcenten worden aangesproken. Bij de grens eiste de 

Zaïrese politie haar aandeel in geld of goederen. Ongeveer duizend mensen zitten er nu in de 

overvolle Amerikaanse legertenten in het opvangkamp in Maquela do Zombo in de noordelijke 

provincie Uige. Ze zijn vrijwel berooid. Wat huisraad hebben ze nog, een enkeling heeft een fiets of 

een paar kippen.  

Geld om zelf de reis naar huis te betalen, hebben ze niet meer. Het opvangkamp is bedoeld als 

verzamelpunt, waar de regresssados (teruggekeerde vluchtelingen) een week of twee kunnen 

wachten op vervoer naar huis. Velen wachten nu al twee of drie maanden. Het ontbreekt aan 

voldoende vrachtwagens voor de verdere thuisreis.  

Een oude vrouw tilt haar kleed op om haar ingevallen buik te laten zien: er is hier ook niet genoeg te 

eten. De omstanders grinniken besmuikt. Officieel hebben de regressados recht op 400 gram rijst per 

persoon per dag en wat bonen of sardines. „Maar pas na twee weken krijg je rijst, twee kilo per familie, 

en wat cassave of maismeel. We hebben geen olie, geen bonen, niets. Daarom zijn er zoveel zieken." 

Vrijwel iedere dag sterft er wel iemand.  
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Er zijn maar liefst twee hospitalen in het plaatsje Maquela do Zombo, een Unita-hospitaal en een 

MPLA-hospitaal. Het is immers verkiezingstijd, dus moeten de partijen - de regerende Volksbeweging 

voor de Bevrijding van Angola (MPLA) en de voormalige guerrillabeweging Unita, de Unie voor de 

totale onafhankelijkheid van Angola - laten zien dat zij zich om de burgers bekommeren. „Maar ze 

hebben geen van tweeën medicijnen. Of je nu komt met malaria, of met diarr°e, je krijgt altijd een 

aspirientje."  

Officieel is de opvang van terugkerende vluchtelingen de verantwoordelijkheid van het Angolese 

ministerie van sociale zaken. Maar na zestien jaar burgeroorlog is in grote delen van Angola geen 

centraal gezag meer. In Noord-Angola houden slechts twee instanties zich bezig met de 

tienduizenden die naar huis terug willen: de Verenigde Naties en de kerk van de Kimbanguïsten, de 

grootste onafhankelijke Afrikaanse kerk in Angola. Sinds een jaar of vijf wordt de kerken in Angola 

niets meer in de weg gelegd als ze sociale projecten opzetten, zegt Paulo Sengele, sociaal werker bij 

de Kimbanguïsten. „Vroeger legde de staat meteen beslag als een donor ons een vrachtwagen 

stuurde. Volgens de regering was sociaal werk geen taak van de kerken. Maar nu is de staat niet 

langer communistisch, ledereen bidt nu."  

De kerk is genoemd naar Simon Kimbangu, die begin deze eeuw opgroeide bij de baptistische 

zending in de Belgische Kongo. In de jaren '20 begon hij als genezer te werken. Binnen korte tijd werd 

Kimbangu de profetische leider van een nieuwe religieuze beweging. Maar de Belgische koloniale 

overheid zag er een anti-koloniale opstand in. Al na enkele maanden verdween Kimbangu achter de 

tralies. Hij zou tot zijn dood in 1951 gevangen blijven. Intussen groeide de beweging tegen de 

verdrukking in. Tussen 1921 en 1957 werden bijna honderdduizend volgelingen verbannen, een 

maatregel die veel bijdroeg tot de verspreiding van de Kerk van Jesus Christus als geopenbaard aan 

Simon Kimbangu. Na Kimbangu's dood werd de kerk voortgezet door zijn drie zonen. Het 

verspreidingsgebied van de Kimbanguïsten valt in grote trekken samen met het gebied van het oude 

Bakongo-rijk, dat zich in vroeger eeuwen uitstrekte over delen van wat nu Zaïre, Kongo- Brazzaville en 

Angola heet.  

In Angola bleef de Kimbanguïstenkerk onder het Portugese koloniaal bewind tot 1974 verboden. Nu is 

ze lid van de Angolese raad van kerken en de Wereldraad van kerken. De Kimbanguïsten danken er 

de financiële steun aan voor hun talrijke projecten op gebied van onderwijs, vakopleidingen en sociaal 

werk. Al weten progressieve ontwikkelaars in Europa niet altijd goed raad met de spirituele 

belevingswereld van de Afrikaanse partners, waarin bidden en boetedoening even belangrijk zijn als 

ploegen en zaaien.  

Het vluchtelingenwerk van de Kimbanguïsten wordt gesteund door de Britse hulporganisatie Christian 

Aid en door de Stichting Oecumenische hulp (SOH) in Utrecht. Anders dan bij de opvang door het 

Hoge commissariaat voor de vluchtelingen gaat het in deze projecten niet alleen om eerste opvang en 

vervoer naar huis. Na terugkeer in het dorp wordt gezorgd voor zaaigoed en landbouwgereedschap. 

Wie zelf zijn huis heeft gebouwd, krijgt een golfplaten dak. Een roulerend kredietplan volgens 

beproefd Afrikaans recept staat nog op stapel: de bedoeling is dat alle deelnemers regelmatig een 

bedrag inleggen, waarna ze beurtelings een som kunnen opnemen om te investeren in een handeltje 

of een werkplaats. Volgens cijfers van begin dit jaar waren er 300 000 Angolese vluchtelingen in Zaïre 

en rond 100 000 in Zambia. Het overgrote deel wil terug naar huis. Want eindelijk lijkt er, na vijftien 

jaar onafhankelijkheidsoorlog tegen de Portugezen en toen zestien jaar burgeroorlog, een eind te 

komen aan de eindeloze oorlog.  

De mensenstroom van Angola naar Zaïre ging in golven. Toen de Portugezen na de tweede 

wereldoorlog dwangarbeiders ronselden voor hun koffie- en katoenplantages, vluchtten 

honderdduizenden uit de noordelijke provincies de grens over. De plaatsen van de weggevluchte 

Bakongo werden ingenomen door contractarbeiders uit het midden van Angola, waar Ovimbundu 

wonen, in het gebied waar later de guerrillabeweging Unita haar machtsbasis zou vestigen. In 1961 

braken massale opstanden uit op de katoen- en koffieplantages, waarop de Portugese planters en de 

koloniale overheid reageerden met bloedige repressailles. Rond 150 000 mensen vluchtten voor de 

bombardementen en het geweld de grens met het buurland over.  
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In de vijftien jaar erna zorgde de bevrijdingsoorlog voor een gestadige stroom vluchtelingen. De 

machtsstrijd tussen de drie bevrijdingsbewegingen, die rond de onafhankelijkheid in 1975 uitbrak, 

veroorzaakte een nieuwe golf. Elk nieuw front dat in de slepende burgeroorlog geopend werd, bracht 

stromen mensen op drift.  

Voor de Bakongo uit Noord-Angola was Zaïre geen onbekend buitenland. De buren over de grens 

spraken dezelfde taal en behoorden tot dezelfde kerkgenootschappen. Gemeenschappen van 

baptisten, Kimbanguïsten en katholieken boden een veiligheidsnet voor de vluchtelingen. Als 

buitenlanders konden ze niet hopen op een baantje bij de overheid in Zaïre. Ze waren aangewezen op 

hun eigen initiatief. Dus werden ze kleermaker, schoenmaker, chauffeur, handelaar, monteur. Ze 

leerden de kunst van het zakendoen. En ze onderhielden hun contacten met vrienden en verwanten in 

Angola.  

Rest van de tekst niet te lezen met OCR. 

 

 
Angolese vluchtelingen willen weer terug naar huis.  

Het wachten is op de vrachtwagens. 

 

Trouw / 26-10-1992 
HET GENOOTSCHAP  

En grootvader ging meteen naar het postkantoor 

OFFICIEEL ORGAAN VAN HET NEDERLANDS GENOOTSCHAP TER BEVORDERING EN 

VERBREIDING VAN NUTTELOZE KENNIS. OPGERICHT 14 JULI 1989 TE AMSTERDAM. 

VOORZITTER: JAN KUÜK, SECRETARIS/PENNINGMEESTER: RUUD VERDONCK, LID: ROB 

SCHOUTEN 
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Er zijn verkooplijsten van boeken, cd's, kranten en tijdschriften. Maar ook van telefoon-. Sofi-, en 

polisnummers. Keurig gegroepeerd op nummer of alfabet. Sommige lijsten zijn openbaar of eenvoudig 

te verkrijgen, maar de meeste zijn slechts toegankelijk voor bevoegd personeel.  

Een van de meest gebruikte en toch minst bekende lijsten is die van de postgiro. Die lijst is nergens 

gepubliceerd, en valt ook nergens legaal te verkrijgen. Of toch wèl?  

Met trots presenteert Het Genootschap de Top-Tien van girorekeninghouders. Eerst het nummer, 

daarachter de houder:  

1 's Rijks schatkist  

2  P.K.I.  

3  F.G. van H. en S. S.  

4  rekeningnummer ongeldig  

5  T.M.A.C. van G.  

6  Vereniging van Vrienden van de Nederlandse Luister- en Braillebibliotheek  

7  T. en T.V.  

8  rekeningnummer ongeldig  

9  Stichting Oecumenische Hulp Rampenfonds  

10  Drentse Metaalfabriek BV  

Om redenen van privacy zijn de op het eerste gezicht particuliere rekeningen weergegeven met de 

initialen van de rekeninghouders. Zij kunnen beamen dat de lijst klopt, alleen al door het feit dat zij 

enige dagen geleden een bedrag van 50 cent (het toegestane minimum) kregen bijgeschreven. Niets 

te danken. 

Afschrift van de 50-cents operatie met Girotel; de namen zijn om redenen van privacybescherming 

onleesbaar gemaakt. 

Besparing 

Het is nu mogelijk om via een eenvoudige handeling snel uit te vinden welke naam bij welk 

rekeningnummer hoort. Het gemakkelijkst is het om als Girotel-abonnee een bedrag over te maken 

naar het rekeningnummer waarvan men de houder wil weten. Girotel is de faciliteit die het 

postgirorekeninghouders mogelijk maakt per computer geldhandelingen te verrichten. Dat bespaart de 

giro handenvol geld, maar desondanks betaal je als abonnee 5 gulden per maand. Het contact gaat 

via een modem, die je voor betrekkelijk weinig geld ook al weer bij de Postbank kunt bestellen. De 

werkwijze: Men kieze overschrijvingen', slaat het vakje voor guldens over, vult 50 in, in het vakje voor 

centen, bij 'ten gunste van' voor het gemak maar even de eigen naam ingevuld, nog 7 keer enter 

intikken om de overmakings-datum en dat soort dingen af te handelen, en daar verschijnt geheel 

automatisch de naam van de rekeninghouder op de plaats van je eigen naam. 'Let op: naam 

begunstigde aangepast' meldt het programma. Dank u. Vervolgens kun je öf de twee kwartjes storten 

öf het programma verlaten zonder te betalen, dus zonder jezelf bekend te maken. Is dat nu allemaal 

zo erg? Dat hangt er vanaf. Stel, nadrukkelijk stel, u heeft in de giroloterij een vette prijs gewonnen. 

Voor u het weet staat uw nummer in de krant, en voordat u het weet, weet ik wie de winnaar van de 

100 000 gulden van de maand was. Slinkse lieden zijn, zo schijnt, al jaren in staat om via via ook 

achter het adres van prijswinnaars (lotto, toto, staatsloterij) te komen. Zij belagen de gelukkigen met 

allerlei adviezen, die uiteindelijk moeten leiden tot het uit de zak kloppen van de poet. In contrast 

daarmee zijn er bij de Stichting de Nationale Sporttotalistor noch bij de Staatsloterij mogelijkheden om 

je te laten voorlichten over verantwoord gebruik van de grotere geldprijs. Hun verantwoordelijkheid 
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houdt op na uitreiking van het bedrag. Op zijn hoogst helpt de Staatsloterij de winnaars nog wel eens 

met eenvoudige belastingtechnische vragen. 

Grootvader 

Girorekening 2 is zoals vermeld van PK. I., een abonnee van Trouw. Ooit vernam zijn grootvader, 

directeur van een fruitverwerkend bedrijf ergens in Groningen, dat er giro zou komen. Grootvader I. is 

toen eenvoudigweg naar het postkantoor gegaan, heeft giro aangevraagd, en hij heeft die gekregen. 

Op verzoek is nummer 2 vervolgens in de familie gebleven. (Overigens natuurlijk direct geprobeerd 

om girorekening 4 voor mezelf te ritselen. Na een verzoek aan afdeling ZR6 - Zakelijke Relaties - 

Openingen en Reserveringen - van de Postbank te Leeuwarden laat het hoofd Zakelijke Relaties 

kantoor Leeuwarden in Littera d.d. 20 oktober 1992 weten dat dat helaas niet mogelijk is. Sinds 1 

oktober 1991 worden nummers van 1 tot en met 999 slechts uitgegeven aan landelijke acties, terwijl 

vier- en vijfcijferige girorekeningnummers alleen nog worden verstrekt aan zakelijke cliënten). Oh ja, 

nog van harte met uw prijs van honderdduizend gulden meneer A.G. en mevrouw G.J.G.-W.  

G.v.D. 

 

Trouw / 20-11-1992 

Nationale campagne hulp ex-Joegoslavië èn Somalië 

Van een onzer verslaggevers  

Den Haag  - Op 7 december zal een nationale campagne beginnen voor hulp aan de slachtoffers van 

de oorlog in het voormalige Joegoslavië en voor de hongerende mensen in Somalië.  

Negen samenwerkende Nederlandse hulporganisaties van onder meer het Nederlandse Rode Kruis, 

Artsen zonder grenzen, Novib, de Stichting Oecumenische hulp en Unicef hebben dit gisteravond 

besloten. „Het wordt een publieksgerichte actie met een centraal gironummer in het teken van 

solidariteit met beide landen", zegt hoofd voorlichting Rode Kruis C. Peeters, die als woordvoerder bij 

deze campagne zal optreden. De nationale actie wordt gehouden tussen 7 en 13 december. Vandaag 

is er beraad over organisatie, naamgeving en slogans van de campagne en de keuze van een 

centraal gironummer. „We willen de hulp naar de mensen toe brengen met als trefwoorden: voedsel, 

medicamenten en onderdak", aldus Peeters. „Er zijn afspraken gemaakt dat de opbrengst gelijkelijk 

over beide landen wordt verdeeld. De hulporganisaties zullen nog in overleg treden met de omroepen 

over de opzet van de campagne." 

 

SOH in de kranten van 1993 
 

Belangrijke thema’s in 1993: 

 Urker vissers en Eritrea 

 Noodhulp Soedan 

 Noodhulp India 

 Kritiek op NGO-hulp (medefinanciering) 

 Kritiek op humanitaire hulp (noodhulp) 

 Oprichting Kerk in Actie (Kerken in Aktie) 

Speciale aandacht voor landen: 
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 Europa: Voormalig Joegoslavië / Bosnië 

 Afrika:  Eritrea, Somalië, Soedan 

 Azië: India 

 Midden Amerika: El Salvador, Guatemala, Nicaragua 

 

 

Leeuwarder Courant / 12-01-1993 

Urker kotter gaat vissen op Rode Zee  

URK - De Urker kotter Teunis van Jakke wordt binnenkort naar Eritrea verscheept om daar bij de 

visvangst in de Rode Zee te worden ingezet. Het schip zal in Eritrea dienst doen als visserij-

opleidingsschip voor vluchtelingen uit het noorden van dat land. Het gaat om een proefproject van de 

Interkerkelijke Stichting Ethiopië. Deze stichting wil kijken of mensen die tot voor kort met het hoeden 

van schapen in hun levensonderhoud voorzagen een bestaan kunnen opbouwen in de visserij.  

IV Nederlandse bemanning van het scheepje zal bestaan uit schipper Johannes Koornstra uit 

Makkum en Lub Korf uit Urk. Het is hun taak de mensen in Eritrea te Laten kennismaken met moderne 

vistechnieken. Daarbij gaan Koornstra en Korf niet voorbij aan de risico's die daaraan verbonden zijn, 

zoals overbevissing.  

Marije Oost van de stichting is redelijk optimistisch over de kans van slagen van het project. Koornstra 

is er onlangs geweest en heeft toen bij wijze van proef met staande netten gevist zoals je dat 

bijvoorbeeld ziet in het IJsselmeer. Nou, dat werkte heel goed. Er zit vis genoeg volgens Koornstra. Je 

moet ook niet vergeten dat het gebied een redelijke vistraditie kent. Door de ellende van de 

burgeroorlog is deze industrie echter in het slop geraakt. Maar je ziet nu dat ook de regering weer 

pogingen onderneemt om de visserij nieuw 'even in te blazen en zo hoort het ook. Zij zullen zelf het 

voortouw moeten nemen, wij als stichting kunnen hen daarbij helpen."  

Soortgelijke projecten bieden volgens Oost ook mogelijkheden aan Eritrese vluchtelingen die zich in 

Nederland bevinden. Voor diegenen die terug willen zou de visserij een mogelijkheid van bestaan 

kunnen zijn. De stichting heeft al contact gehad met de Zeevaartschool in Urk om voor deze mensen 

een verkorte opleiding op visserijgebied samen te stellen. Het ministerie van WVC en organisaties als 

het Rode Kruis zijn van deze plannen op de hoogte gesteld en lijken niet ongenegen om er aan mee 

te werken.  

Voor de financiële middelen heeft de stichting een beroep kunnen doen op de Stichting 

Oecumenische Hulp aan Vluchtelingen en de bevolking van Urk. De kerstcollecte in het 

vissersplaatsje leverde ƒ 198.503,65 op.  

 

Trouw / 03-02-1993 
Alleen snelle hulp kan bevolking van Zuid-Soedan redden  

door Jaap 't Gilde  

Vandaag behandelt de Tweede Kamer in een mondeling overleg de situatie in Soedan. Wat 

binnenskamers misschien bekend is, krijgt daarbuiten nauwelijks aandacht. Want wat weten we van 

Soedan, het grootste land in Afrika? 

In Soedan woedt al tien jaar een verschrikkelijke burgeroorlog. Duizenden onschuldige Soedanezen 

vonden in het geweld tussen het regeringsleger en de zuidelijke opstandelingen (SPLA) reeds de 

dood. Honderdduizenden werden meer dan eens van huis en haard verdreven en verloren hun 
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bestaan in de landbouw. Massale honger is het gevolg. In de zuidelijke steden Juba,  Malakal en Wau 

zitten de bewoners opgesloten in hun eigen stad. Deze steden zijn in handen van de regering en de 

bevolking dient als menselijk schild in de strijd met het SPLA. Wanneer de gevechten oplaaien zijn ze 

verstoken van voedsel, als de wapens zwijgen zijn ze afhankelijk van voedselhulp. De mensenrechten 

worden overal in het land door beide partijen met voeten getreden. Wie collaboreert met de vijand 

moet voor zijn leven vrezen.  

Tegenstellingen  

De oorlog in Soedan draait om verschillende, vaak oude tegenstellingen. Het noorden van het land 

behoort historisch tot de Arabische en islamitische invloedssfeer. Het gebied is arm aan natuurlijke 

rijkdommen maar de welvaart ligt gemiddeld hoger dan in Zuid-Soedan. Zuid-Soedan is vruchtbaar en 

in de bodem zitten naar verluidt commercieel winbare delfstoffen (olie en koper). De bevolking is 

daarentegen arm, bantoe-Afrikaans en overwegend christelijk of aanhanger van natuurgodsdiensten.  

Crisis  

Begin jaren tachtig verkeerde Soedan in een diepe economische crisis. Het met buitenlandse steun 

uitgevoerde ontwikkelingsmodel had gefaald. Het land stak zich diep in de schulden. De regering 

herriep het beperkte zelfbestuur dat Zuid- Soedan elf jaar eerder in 1972 na een eveneens bloedige 

strijd had verkregen. Zuid-Soedan vreesde opnieuw totale overheersing en discriminatie door het 

noorden. Noord-Soedan zou haar welvaart gaan exploiteren. Bovendien bekeerde Khartoum, 

waarschijnlijk uit financiële nood, zich in 1983 nogal plotseling tot de fundamentele islam. De invoering 

van de strenge sharia wetgeving en de arabisering waren het zuiden een tweede doorn in het oog. 

Verschillende bevolkingsgroepen organiseerden zich in het SPLA en kwamen in opstand. Sindsdien is 

in Soedan onafgebroken de noodtoestand van kracht. Het zit de Zuid-Soedanezen dwars dat hun 

lijden buiten Soedan geen weerklank vindt. Van hun eigen regering hebben ze niets te verwachten, 

die is alleen geïnteresseerd in het vruchtbare land van Zuid-Soedan, niet in de mensen. Maar hoe zit 

het met de internationale gemeenschap? De vertwijfeling leidt tot cynische opvattingen. „De voormalig 

Joegoslaven en Somaliërs hebben het geluk dat de wereld zich om hen bekommert; wij worden aan 

ons lot overgelaten", aldus een vluchteling uit Juba. Belangrijk woordvoerder van de Zuid-Soedanese 

bevolking is bisschop Paride Taban van Torit. Hij vergelijkt de situatie in Zuid-Soedan met een bekend 

Afrikaans spreekwoord. “Waar twee olifanten vechten, wordt het gras vertrapt. Ik werk aan de basis, 

met lokale gemeenschappen. En ik zie overal om me heen dat het gras vertrapt wordt. De aarde 

verschroeit, waardoor de mensen er niet meer van kunnen leven. Ze vluchten”.  

Taban is tevens voorzitter van de New Sudan Council of Churches (NSCC). De NSCC komt voort uit 

de Sudan Council of Churches (SCC), maar vaart een eigen koers. De NSCC werd doelbewust 

opgericht om de SCC, die in het islamitische Khartoum zetelt, niet in een lastig parket te brengen en 

de kerken in Zuid-Soedan terzijde te staan. De NSCC opereert vanuit Nairobi. Deze week komen de 

lidkerken van de NSCC tijdens een belangrijke vergadering bijeen in Kaya, een Soedanees plaatsje 

nabij de Oegandese grens. Ze bespreken de politieke en militaire situatie. Ook hulporganisaties, 

waaronder de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) zijn aanwezig. Zij overleggen over de 

(onmogelijkheden van humanitaire hulp in het door oorlog verscheurde land.  

Politiek  

Kerkelijke hulporganisaties hebben de noodkreten uit Zuid-Soedan opgevangen. Via hun netwerk 

verstrekken ze onder soms zeer moeilijke omstandigheden door de lucht en over de weg voedsel, 

kleding en medicijnen. Omdat het particuliere initiatieven zijn, kunnen zij vrijer en relatief onafhankelijk 

van de regering in Khartoum hun werk uitvoeren. Ofschoon de humanitaire hulp hard nodig is en 

uitgebreid dient te worden, wordt daarmee geen politieke oplossing geforceerd. Daarom vragen de 

kerkelijke hulporganisaties zoals SOH door middel van het 880 (Bureau Beleidsvorming 

Ontwikkelingssamenwerking) om politieke actie.  

De politiek in Den Haag en Brussel lijkt langzaam de ogen te openen voor de vergeten crisis in Zuid-

Soedan. Het BBO heeft er bij de minister van buitenlandse zaken onder andere op aangedrongen 

stappen te zetten die  

- de humanitaire hulpverlening aan de slachtoffers van honger en oorlog in Zuid-Soedan garanderen;  
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- betrokken partijen uitnodigen tot vredesbesprekingen; - een NSCC voorstel tot beschermde 

toevluchtsoorden en vrije, humanitaire doortochten in Zuid-Soedan ondersteunen;  

- de Europese Gemeenschap en de Verenigde Naties intensiever en daadkrachtig betrekken bij het 

werken aan een oplossing van het probleem van hulpverlening; - leiden tot internationaal ingrijpen om 

de voedselvoorziening en humanitaire hulpverlening aan de slachtoffers veilig te stellen indien de 

vredesonderhandleingen mislukken;  

- het IMF en de Wereldbank onder druk zetten om hun onderhandelingen met de regering in Khartoum 

te koppelen aan de normalisatie van de toestand in Zuid-Soedan.  

Scenario  

De Soedanese regering kan rekenen op grote financiële steun uit islamitisch fundamentalistische 

landen. Als de rest van de wereld blijft toekijken, tekent zich een scenario af waarbij de zuidelijke 

opstandelingen en christenen worden uitgeroeid of in het gunstige geval de buurlanden worden 

ingedreven. De verwachting is dat de regering, nu de regens voorbij zijn, zich opmaakt voor de 

beslissende slag.  

Toch zou een militaire overwinning van Khartoum niet meer zijn dan een Pyrrusoverwinning. De Zuid- 

Soedanezen zijn vastberaden en zij accepteren een nederlaag niet. De nu al een half miljoen in de 

buurlanden Zaïre, Oeganda en Kenia verblijvende Soedanezen zullen zich voorbereiden op een 

tegenaanval.  

De gastlanden zien de Soedanese vluchtelingen liever gaan dan komen. Ze hebben zelf hun handen 

vol aan economische en politieke vraagstukken en vrezen dat een Soedanees conflict op hun 

grondgebied wordt uitgevochten. Kenia dreigde onlangs openlijk met het terugsturen van 

vluchtelingen naar het land van herkomst.  

Alleen snelle en concrete internationale druk van regeringen en de Verenigde Naties kan de bevolking 

van Zuid-Soedan redding bieden. Het zou veel waard zijn. De levens van vijf miljoen Zuid-

Soedanezen en de stabiliteit in grote delen van Afrika staan op het spel. De hartekreet van bisschop 

Taban spreekt voor zich: “Ons volk leeft in grote onzekerheid. Er hangt ons zelfs genocide boven het 

hoofd. De regering heeft chemische en andere vernietigingswapens in Iran gekocht. Waarom mag 

onze regering dit wapentuig kopen, terwijl een land als Irak gedwongen wordt ze te vernietigen?  

Na Irak, Somalië en ex-Joegoslavië is het de hoogste tijd dat de internationale gemeenschap ook haar 

verantwoordelijkheden neemt voor Soedan. De auteur is medewerker voorlichting en publiciteit bij de 

Stichting Oecumenische Hulp (SOH) in Utrecht. SOH organiseert in februari een donatiecampagne 

voor Zuid-Soedan.  

De auteur is medewerker voorlichting en publiciteit bij de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) in 

Utrecht. SOH organiseert in februari een donatiecampagne voor Zuid-Soedan. 

 



 

SOH in de krant, pag. 70 

 

 

De levens van vijf miljoen Zuid-Soedanezen en de stabiliteit in grote 

delen van Afrika staan op het spel.  

FOTO REUTER  

 

advertentie 8 en 11-2-1993 

 

Trouw / 10-02-1993 

'Pausbezoek Soedan pijnlijk voor zuiden' 

door Ton Crijnen UTRECHT - Vandaag landt paus Johannes Paulus II in de Soedanese hoofdstad, 

Khartoem, voor een bliksembezoek van negen uur. Hij zal er onder meer de islamitische president. 

Omar Hassan al-Bashir, ontmoeten. „De paus had beter een bezoek aan het onderdrukte zuiden 

kunnen brengen", meent Bea Stolte van de Stichting oecumenische hulp. Stolte is net terug van een 

achtdaags bezoek aan Zuid-Soedan. Haar mening: „Het islamitische regime in het noorden zal het 

bezoek zeker misbruiken om zijn gezag internationaal te versterken. Men kan zo laten zien hoe 

'gematigd' en liberaal' men is en hoe 'onterecht' beschuldigingen van fundamentalisme wel zijn. Het is 

zeer pijnlijk voor de christelijke bevolking in het zuiden te moeten ervaren dat de paus daar ongewild 

aan meewerkt." 

Bloedige handen 

De waarschuwing van de New Sudan Council of Churches vanuit Nairobi (de oude Soedanese Raad 

van kerken in Khartoem staat onder grote druk van de regering), zaterdag aan de paus overhandigd 

door de Soedanese rooms-katholieke bisschop Peride Taban in Oeganda, snijdt volgens Bea Stolte 

aan alle kanten hout. Daarin wordt Johannes Paulus erop gewezen dat hij vandaag in Khartoem zal 

worden begroet door politici wier handen „druipen van het bloed van Soedanese christenen", gevolg 

van het „vervolgen, martelen en doden van predikanten, priesters, religieuzen, catecheten en 

evangelisten". Stolte: „Dat maakt de waarde van dit bezoek zo dubieus, alle goede bedoelingen ten 

spijt. i De paus zal een harde dobber hebben aan het bewind dat tot dusver glashard elke 

beschuldiging van onderdrukking ontkent. Ik zou veel liever hebben gezien, dat hij het zuiden in zijn 

reisprogramma had opgenomen. Dat zou pas een teken van solidariteit zijn geweest! Nu loopt hij de 

kans dat veel mensen daar, de twee miljoen katholieken voorop, zich verraden voelen, welke kritische 

uitspraken hij ook doet." Desgevraagd zegt Bea Stolte dat de Soedanese bisschoppen niet tevoren 

zijn geconsulteerd over het bezoek van de paus. „Het reisschema is buiten hen om vastgesteld. Ze 

hebben de paus pas vorige week zaterdag te spreken kunnen krijgen, in de Noordoegandese stad 

Gulu. Waarschijnlijk heeft dit gesprek de aanzet gegeven tot de pauselijke oproep van maandag om 
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snel een eind te maken aan het lijden van de christenen in Zuid-Soedan. Maar het effect van die, op 

zich positieve, oproep dreigt door het bezoek aan Khartoem weer ongedaan te worden gemaakt." 

Bea Stolte, bestuurslid van de Nationale commissie voorlichting en bewustwording 

ontwikkelingssamenwerking (NCO), is projectmedewerkster voor Noordoost-Afrika van de Stichting 

oecumenische hulp (SOH). Ze werkte eerder vijf jaar als verpleegkundige in Afrika, waar ze een 

„ongeneeslijke betrokkenheid" bij dat werelddeel opliep. Ze was daarna coördinatrice van de, 

inmiddels in ons land opgeheven, werkgroep Hoorn van Afrika en had zitting in het dagelijks bestuur 

van de Novib. 

De SOH is een organisatie van de gezamenlijke kerken in Nederland en richt zich met name op 

noodhulp bij rampsituaties in de derde wereld, vluchtelingenproblemen incluis. De benodigde 

financiële middelen krijgt men van de kerken en via donaties en eigen campagnes. Deze maand houdt 

SOH zon campagne voor Zuid-Soedan. Daarnaast oefent men via het interkerkelijk Bureau 

beleidsvorming ontwikkelingssamenwerking (BBO) druk uit op Den Haag - met succes - om politiek te 

interveniëren bij het regime in Khartoem, teneinde te komen tot vrede en veiligheid in het door 

burgeroorlog, massamoord, honger en ziekte geteisterde zuiden. 

Bea Stolte, die in Zuid-Soedan was om er de assemblee van de New Sudan Council of Churches bij te 

wonen, erkent dat de kansen op succes niet bepaald zijn toegenomen, nu het bewind in Khartoem de 

'eindzege' ruikt. Gebruikmakend van onenigheid binnen het Zuidsoedanese verzet (SPLA), maken 

regeringstroepen zich op voor een nieuw offensief dat „wel eens de genadeslag voor het verzet kan 

betekenen". Tijdens haar verblijf in het zuiden was ze op afstand getuige van de voorbereidingen 

daartoe. „Mocht het offensief slagen, dan zijn de gevolgen rampzalig. Het gebied zal in dat geval het 

toneel worden van een slopende guerilla-oorlog die nog meer slachtoffers zal eisen en het eens zo 

vruchtbare en grondstoffenrijke gebied helemaal zal uitmergelen, verwoesten en ontvolken." 

Ze karakteriseert de situatie in Zuid- Soedan nu al als „uitermate slecht". De bevolking wordt er steeds 

verder gedecimeerd als gevolg van terreurbombardementen, etnische zuiveringen en genocide door 

de regeringstroepen. Met name in het zuidwesten, waar de Noeba's wonen, worden de mannen 

systematisch afgeslacht en de vrouwen als slavinnen verkocht. Daarnaast zijn er onderlinge 

verzetsruzies, honger en ziekten die in het kielzog van de al tien jaar durende burgeroorlog veel 

slachtoffers eisen. Medicijnen zijn nauwelijks aanwezig, hulp komt maar mondjesmaat door. 

Sinds de moslimregering begin 1983 de autonomie van het niet-islamitische zuiden -tachtig procent is 

christelijk, de rest animistisch - ophief en de sharia (islamitische wetgeving) voor het héle land 

verplicht stelde, zijn er naar schatting anderhalf miljoen Soedanezen omgekomen en vijf miljoen uit 

hun woonplaatsen verdreven. Bea Stolte: ~ln het zuiden zijn gebieden waar zeventig procent van de 

mensen aan ziekte, ondervoeding en geweld is gestorven." 

En het westen, veel kerken incluis, reageert nauwelijks of niet. Stolte: „Zuid-Soedan is een gebied, 

zonder grote geopolitieke belangen voor het westen. En dat wreekt zich." 
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Paus 

Johannes Paulus II zal het vandaag in Soedan nog eens opnemen voor de onderdrukten in Soedan, 

dat geteisterd wordt door burgeroorlog, massamoord, honger en ziekte. foto epd 

 

Nederlands Dagblad / 11-02-1993 

SOH trekt kwart miljoen uit voor hulp Zuid-Sudan 

UTRECHT (ANP) - De Stichting Oecumenische Hulp (SOH) heeft 250.000 gulden beschikbaar gesteld 

voor hulp aan de noodlijdende bevolking van Zuid-Sudan. De SOH, waarin 15 protestantse kerken 

samenwerken, financiert de extra hulp uit haar huidige campagne voor Zuid-Sudan. 

De Nieuwe Sudanese Raad van Kerken, waarbij de kerken in Zuid-Sudan zijn aangesloten, had de 

SOH om extra hulp gevraagd. De raad verstrekt voedsel en medicijnen in Zuid- Sudan en geeft in 

vluchtelingenkampen onderwijs. 

 

Trouw / 11-02-1993 

Hulpgeld derde wereld binnen ondanks kritiek 

door Harriët Salm 

AMSTERDAM - Ondanks de al jaren aanhoudende kritiek op de manier waarop de grote Nederlandse 

ontwikkelingsorganisaties hun geld besteden, heeft het ministerie van ontwikkelingssamenwerking hun 

voor de komende vier jaar zeker gesteld. Gisteren hebben de organisaties een vierjarencontract met 

de overheid getekend ter waarde van 1,5 miljard gulden. Het geld is bestemd voor projecten die de 

armoede bestrijden.  

De financiën zijn geregeld, concludeert de econoom dr. Meine Pieter van Dijk sarcastisch, maar met 

de kritiek op de manier waarop de vier niet-gouvernementele organisaties Cebemo, Hivos, Icco en 

Novib hun geld besteden, is niets gedaan.  

van Dijk, werkzaam bij de Erasmus universiteit Rotterdam en voorheen onder meer adviseur van 
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Cebemo en Novib, leverde op een bijeenkomst in het Koninklijk Instituut voor de Tropen aan de 

vooravond van de ondertekening stevige krik op de wijze waarop is omgesprongen met de 

zogenaamde Impactstudie.  

Die studie is eind jaren tachtig in opdracht van de vier organisaties zelf verricht. Omdat de discussie 

over de kwaliteit en de effectiviteit van de ontwikkelingshulp en het functioneren van de niet aan de 

overheid gebonden organisaties toen weer oplaaide, vroegen de vier aan een onafhankelijke 

stuurgroep van oud-politici en wetenschappers een onderzoek te doen. 

Onprofessioneel 

Anderhalf jaar geleden verscheen de Impactstudie. Daarin wordt de bijdrage van de vier niet aan de 

overheid gebonden organisaties aan het Nederlandse ontwikkelingswerk nuttig genoemd, vooral 

vanwege directe contacten die deze hebben met de allerarmsten onder de bevolking in 

ontwikkelingslanden.  

Maar Cebemo, Hivos, Icco en Novib krijgen tegelijkertijd het stempel “onprofessioneel'. Aan een 

goede analyse van het effect van hun werk ontbreekt het. Er wordt te veel geld in projecten gestoken, 

die met minder geld hetzelfde resultaat zouden kunnen opleveren. Te veel projecten worden tegelijk 

aangepakt. De hulp versnippert. De effectiviteit neemt af. Vrouwen zouden ondervertegenwoordigd 

zijn bij de organisaties in de ontwikkelingslanden waar men mee samenwerkt. Het milieu krijgt te 

weinig aandacht bij de uitvoering van projecten. 

„Het eigen werk evalueren om zo meer geld te krijgen", zo verwoordt van Dijk het doel dat de vier 

organisaties hadden met de Impactstudie. „Dat is ze zonder meer gelukt." Het percentage dat de vier 

krijgen van het totale budget van de minister, is in juni vorig jaar met instemming van de Tweede 

Kamer verhoogd van zes naar zeven procent. De vier hadden zelf de resultaten van het onderzoek 

positiever ingeschat. De schrik van het eerste moment is in de loop van de tijd verdwenen. Van Dijk: 

„Nu het geld veiliggesteld is, dreigt de terechte kritiek in een la te verdwijnen." 

Van Dijk betreurt dit ten zeerste. Hij vreest dat de belangstelling in de samenleving voor 

ontwikkelingshulp door dit soort gedrag nog verder zal afkalven. Openheid is volgens hem gewenst, 

ook als het gaat om het toegeven van fouten die bij de dagelijkse praktijk van 

ontwikkelingssamenwerking horen. 

Aangetrokken 

Hans Smulders, secretaris van het centrale overlegorgaan van de vier organisaties GOM, deelt de 

mening van Van Dijk niet. Volgens hem hebben de vier medefinancieringsorganisaties zich wel 

degelijk iets van de evaluatie aangetrokken. ~We hebben in januari vorig jaar een uitgebreid rapport 

geschreven, waarin we de punten van kritiek, die wij terecht vinden, nog eens benoemen en we zijn 

zeker bezig bepaalde zaken te veranderen, onder andere door bijscholing van onze werknemers. 

Maar zoiets gaat niet van de ene dag op de andere." 

Hij wijst erop dat de verhoging van de financiering van de vier ontwikkelingsorganisaties „een sigaar 

uit eigen doos is". Voorheen ging zes procent van het totale budget voor ontwikkelingssamenwerking 

naar de vier organisaties. Daarbij kwam echter nog eens twee procent, als je de bijzondere projecten 

erbij optelt die de vier daarnaast nog eens indienen bij de overheid. Afgesproken is nu dat die twee 

procent wordt teruggebracht tot nog maar één procent, waarmee de verhoging van zes naar zeven 

dus is „weggestreept". Smulders: „Over het geheel bekeken gaan we er dus niets op vooruit." 

Oneens 

Minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking is het ook oneens met de kritiek van Van Dijk, zo blijkt 

uit zijn antwoord vorige week op vragen uit de Eerste Kamer over de gevolgen van de Impactstudie. 

De minister geeft een opsomming van de plannen die het GOM en de individuele organisaties hebben 

geformuleerd om hun eigen beleid de komende jaren aan te scherpen. „Deze plannen", zo antwoordt 

de minister, „zijn in verschillende stadia van uitvoering. Ik volg de inspanningen van de organisaties in 

dit verband nauwlettend." 

De minister geeft de komende vier jaar aan acht organisaties elk jaar 420 miljoen gulden. Veruit het 
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grootste deel van het geld, 388 miljoen gulden, gaat naar de vier medefinancieringsorganisaties 

Cebemo, Hivos, Icco en Novib. 

De rest gaat naar het programma Voedselzekerheid en voedingsverbetering, uitgevoerd door de 

Stichting Oecumenische Hulp, Mensen in Nood/Caritas en Novib (30 miljoen gulden) en naar het 

ontwikkelingswerk van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (1,5 miljoen). De organisaties leggen 

achteraf verantwoording af over de wijze waarop ze het geld besteed hebben. 

Trouw / 11-02-1993 

Paus roept in Soedan op tot religieuze tolerantie 

KHARTOUM (CIC, ANP) - Paus Johannes Paulus II heeft gisteren tegenover de Soedanese president 

Omar Hassan al-Bashir zijn beklag gedaan over het feit dat zijn bliksembezoek aan het land zich 

beperkt tot de hoofdstad Khartoum. De paus zou ook graag het in burgeroorlog verkerende zuiden 

hebben bezocht om zijn boodschap van verzoening aan de christenen daar te verkondigen. Hij eiste 

van de president dat er snel een einde komt aan de al tien jaar woedende burgeroorlog. Een dialoog 

tussen de verschillende bevolkingsgroepen zou uitkomst kunnen brengen, hoopt de paus, waarbij in 

de grondwet het conflict wordt geregeld tussen het overwegend islamitische noorden en het 

christelijke en animistische zuiden. In zijn ontmoeting met Al-Bashir veroordeelde de paus elke 

discriminatie van etnische en godsdienstige minderheden in het land. De staat is moreel verplicht de 

minderheden op het gebied van taal, cultuur en traditie voldoende ruimte te geven en hen ook aan het 

politieke leven te laten deelnemen, zei hij. Eerder op de dag pleitte hij bij zijn aankomst in Soedan 

ervoor dat de rooms-katholieken in het land hun „godsdienstige en humanitaire taak in vrijheid kunnen 

uitvoeren". Soedan is het eerste volgens de sharia (islamitische wetgeving) geregeerde land dat de 

paus bezoekt. Duizenden christenen, vooral zwarten uit het zuiden van het land, bevolkten de weg 

naar het vliegveld om hem te verwelkomen. Zij zwaaiden met vlaggen en eigengemaakte kruisen, 

zongen liederen en sloegen op trommels tijdens een van de grootste manifestaties sinds de huidige 

militaire regering van Soedan in 1989 aan de macht kwam. Van de ongeveer 26 miljoen Soedanezen 

is ongeveer 80 procent moslim. De 3,5 miljoen christenen wonen vooral in het zuiden van het land, 

waar de burgeroorlog, droogte en honger volgens gegevens van de Verenigde Naties de laatste vijf 

jaar meer dan 600 000 mensen het leven hebben gekost. De Stichting Oecumenische Hulp heeft 250 

000 gulden beschikbaar gesteld voor hulp aan de noodlijdende bevolking van Zuid-Soedan. De SOH, 

waarin 15 Nederlandse protestantse kerken samenwerken, financiert de extra hulp uit haar huidige 

campagne voor Zuid-Soedan. 

Amigoe / 12-02-1993 

Pronk draagt 420 miljoen over aan particuliere organisaties 

DEN HAAG - Minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking heeft met acht particuliere organisaties 

overeenkomsten getekend die hen in staat stellen projecten in ontwikkelingslanden uit te voeren. In 

totaal draagt Pronk ongeveer 420 miljoen gulden per jaar over aan de organisaties, die achteraf 

verantwoording afleggen over de besteding ervan. 

De Nederlandse organisaties gebruiken het geld om via lokale Niet-Gouvernementele Organisaties 

(NGO's) en overheden in ontwikkelingslanden projecten uit te voeren. Voor de vier 

medefinancieringsorganisaties Novib, Hivos, Icco en Cebemo is de overeenkomst een voortzetting 

van een praktijk die al in 1980 is ingevoerd. Zij krijgen dit jaar 388 miljoen gulden. 

Het samenwerkingsmodel wordt wel voor het eerst gebruikt voor het programma voedselzekerheid en 

voedingsverbetering. Dit wordt uitgevoerd door Mensen in Nood/ Caritas, de stichting Oecumenische 

Hulp en Novib, die 30 miljoen te besteden krijgen. Nieuw in het rijtje is ook de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten, die een paar miljoen krijgt voor gemeentelijke projecten. 
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De overeenkomsten passen in het beleid van Pronk om verantwoordelijkheden te decentraliseren. 

Soortgelijke overeenkomsten zijn eerder al gesloten met CNV en FNV (vakbondsprogramma), Nuffic 

(hoger onderwijs) en Pum (uitzending managers). 

Nederlands Dagblad / 13-02-1993 
Centraal Weekblad viert o.l.v. prof. K. Runia 40-jarig bestaan  

Ds. Ype Schaaf adviseert kerken regionaal 'clubblad' uit te geven 

(van onze red. kerkelijk leven) 

AMERSFOORT - Een voetbalclub weet het al lang: als je de leden bij elkaar wilt houden, moet je een 

clubblad uitgeven en bij elk lid in de bus laten glijden. De hervormde predikant ds. Ype Schaaf — 

oudhoofdredacteur van het Friesch Dagblad — meent dat kerken een soortgelijk blad moeten maken. 

En wel op zon manier dat „mensen het niet willen missen": „daar droom ik van". Ds. Schaaf was te 

gast op de goed bezochte viering van 40 jaar Centraal Weekblad, een uitgave van (syn.) 

gereformeerde origine, met op dit moment zon 17.000 abonnees. 

Ds. Schaaf sprak over de geschiedenis en toekomstmogelijkheden van kerkelijke bladen. Over het 

heden merkte hij op, dat kerk en christendom bij de spraakmakers en in de publieke opinie niet meer 

'in' zijn; godsdienst wordt weggeschoven naar het privéleven. 

Op de vraag van een vrouw of kerken en gelovigen niet iets zouden kunnen doen aan het feit, dat bij 

voorbeeld de Volkskrant nauwelijks aandacht aan geestelijk leven wijdt, gaf Schaaf een pessimistisch 

antwoord. „Bij de Haagsche Courant hebben de redacteuren na de opheffing van Het Binnenhof een 

actie gevoerd om te voorkomen, dat er een rubriek geestelijk leven in hun krant kwam. Dat is de 

stemming. De kerk is weinig interessant; zo ligt het." 

Omwille van de gemeenschapsvorming in een samenleving die al verder individualiseert en 

fragmentariseert, hebben de kerken volgens Schaaf regionale kerkbladen nodig. Vanuit hun opdracht 

geredeneerd, gaat het om de volgende belangen: 'verkondiging van het Evangelie'; 

informatieverschaffing over wat de kerk beweegt' en 'de produktie van materiaal voor viering en 

toerusting. 

Maar zon kerkblad moet wel professioneel opgezet zijn, want alles wat tegenwoordig in de bus valt 

ziet er goed verzorgd uit. Hij laakte dan ook de houding van de uitgevers van 'een bekend blad', die 

geen echte journalist in dienst namen, omdat hij te veel geld kostte. 

De jubileumviering trok meer mensen dan de vierhonderd voor wie plaats was. Eindredacteur Arie 

Snaterse van Centraal Weekblad had daarom mensen moeten afwijzen. 

De grijze haren overheersten sterk bij het publiek. Een vrouw zei daarover in de wandelgangen: de 

jonge mensen moeten vandaag werken; een ander erkende, dat er sprake is van een structureel 

probleem: jongere mensen lezen geen kerkelijke bladen meer. 

Hoofdredacteur prof. dr. K. Runia liet de geschiedenis van Centraal Weekblad in zijn openingswoord 

passeren. Mannen van het eerste uur waren onder anderen prof. dr. J. Waterink, prof. dr. K. Dijk en 

initiatiefnemer D. Diemer. Deze laatste beoogde een blad voor het hele gezin en niet alleen voor de 

geïnteresseerde leek-met-een wat-hogere opleiding. 

Nu, veertig jaar later, is de situatie in de (syn.) Geref. Kerken veranderd; deze kerken zijn „pluraal 

geworden, of we dat prettig vinden of niet". Centraal Weekblad is dat ook geworden. Het blad wil zich 

volgens de redactieformule niet identificeren met welke vleugel ook in de (syn.) Geref. Kerken. 

Centraal Weekblad stelt zich ten doel: „kritische begeleiding geven vanuit het Evangelie". Dat wordt 

volgens Runia steeds moeilijker gezien het feit dat problemen ingewikkelder worden. 

Inmiddels is Centraal Weekblad ook geen 'opinie- en informatieblad voor de Geref. Kerken' meer. In 

de kop van het blad staat sinds vorig jaar kerkelijk opinieblad. „We waren van mening, dat we met het 
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oog op Samen-op-Weg (met hervormden en lutheranen, red.) verder moesten kijken dan alleen naar 

de Geref. Kerken." 

Centraal Weekblad wordt wel eens geïdentificeerd met de meer confessionele vleugel, getuige een 

opmerking in de kantlijn van ds. P. Boomsma, voorzitter van de (syn.) gereformeerde synode en derde 

spreker tijdens de jubileumviering. Bij een neerbuigende opmerking over Centraal Weekblad die hij 

eens hoorde van een kerklid, tekende hij aan: Hoe pluraal zijn wij eigenlijk? Boomsma sprak over de 

toekomst van de kerk. De ontwikkelingen in de levensomstandigheden vragen om een antwoord van 

de kerk, hield hij zijn gehoor voor. Daarbij zijn drie mogelijkheden: het individualisme van mensen 

afwijzen, waardoor de kerk een gesloten blok wordt; tegemoetkomen aan de verlangens van mensen, 

waardoor de kerk een supermarkt wordt, of proberen, naast het zoeken van nieuwe vormen, een 

kritische functie te blijven vervullen. Boomsma's voorkeur ging uit naar dit laatste. 

De jubileumactie 'zaad voor Eritrea' heeft 109.000 gulden opgeleverd. Dit bedrag werd gisteren 

overhandigd aan de Stichting Oecumenische Hulp. 

Leeuwarder Courant / 13-02-1993 

Boomsma wil verandering 

AMERSFOORT - Wil de kerk nog toekomst hebben, dan zal ze nu open moeten staan voor 

veranderingen. „De kerk kan van alles, maar wat ze niet kan is blijven bij wat ze is." Dat zei de 

voorzitter van de gereformeerde synode, ds. Pieter Boomsma, gisteren tijdens een symposium in 

Amersfoort ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het (tot vorig jaar gereformeerd) kerkelijk 

opinieblad Centraal Weekblad. 

Uit recent onderzoek van deputaten (adviseurs) Gemeenteopbouw is gebleken dat gereformeerden 

over het algemeen steeds minder moeite hebben met veranderingen. Jongeren hebben helemaal 

geen problemen met veranderingen in kerkorde, liturgie en preek. De helft van de oudere eden nog 

wel. Boomsma probeerde een deel van die huiver voor verandering weg te nemen: „Willen we kerk 

zijn in de toekomst, dan zullen we ervoor open dienen te staan dat van beneden af veranderingen 

groeien onder leiding van de Heilige Geest. Deze wil immers niets anders dan de kerk opbouwen. Dat 

is iets anders dan 'blijven bij het oude." Boomsma sloot in zijn rede aan bij de donderdag in de 

gereformeerde synode gehouden discussie over jongeren en geloof. „De kerk moet al naar leden 

serieus nemen in de omstandigheden waarin zij verkeren", zei Boomsma tot de bijna vijfhonderd CW-

lezers die op het symposium waren afgekomen. „Ook de jonge leden moeten ruimte krijgen om volop 

deel te nemen in het leven van de gemeente." Jongeren (maar ook ouderen) hebben behoefte aan 

nieuwe ontmoetingsvormen op het kerkelijk erf, aldus de gereformeerde synodevoorzitter. „Het 

verenigingsleven, zoals dat lange tijd kenmerkend was voor de gereformeerden, bestaat lang niet 

overal meer. Toch is er behoefte aan vormen waarin men verbondenheid beleeft." En met een 

knipoog naar Centraal Weekblad: „De kerkelijke informatie kan daarbij een stimulerende en 

samenbindende functie vervullen." 

Het gaat echter niet zo goed meer met Centraal Weekblad. Het christelijke opinieblad heeft nu nog 

een oplage van 17000 exemplaren, maar verliest jaarlijks honderden abonnees. Een gevolg van de 

ontkerkelijking en de opheffing van regionale edities, aldus eindredacteur Arie Snaterse. Er wordt dan 

ook naarstig gezocht naar een manier om deze neerwaartse trend te keren. 

De vroegere hoofdredacteur van het Friesch Dagblad, ds. Ype Schaaf uit Dokkum, was ingehuurd om 

de toekomst van kerkelijke bladen nader te beschouwen. Volgens Schaaf is er nu vooral behoefte aan 

professioneel gemaakte regionale kerkbladen, loei van die bladen: gemeenschapsvorming, informatie 

en toerusting. Het Centraal Weekblad zou daar zijdelings een rol bij kunnen spelen. Het Amsterdamse 

kerkblad Horizon maakt al gebruik van het Centraal Weekblad. Wekelijks neemt Horizon diverse 

artikelen over. Een dergelijke formule zou ook elders toegepast kunnen worden, aldus Schaaf. Tijdens 

het symposium werd ook een geschenk overhandigd. De lezers van Centraal Weekblad hadden ƒ 

110.000 bijeen gebracht voor de aktie 'Zaaizaad voor Eritrea. Algemeen secretaris H. Zomer van de 
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Stichting Oecumenische Hulp kreeg het bedrag symbolisch - in de vorm van een ton - overhandigd uit 

handen van prof. dr. Klaas Runia, hoofdredacteur van het Centraal Weekblad. 

 
Ds. Boomsma: „De kerk moet al haar leden serieus nemen." Foto Dijkstra

 

De Volkskrant en Trouw / 13 en 19-02-1993  

Advertentie Zuid-Soedan 
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Trouw / 16-02-1993 

 

Vluchtelingen volgen eigen weg terug naar Guatemala  

door Monique de Heer 

AMSTERDAM - De Guatemalteekse president Jorge Serrano had de terugkerende vluchtelingen het 

liefst stilletjes via de achterdeur binnengelaten. „Serrano ziet ze als vijanden", aldus 

Nobelprijswinnares Rigoberto Menchu, die met de president onderhandelde. De vluchtelingen zelf 

leek het dan ook veiliger een spectaculaire terugtocht te organiseren die flink de aandacht zou 

trekken. Het is treurig thuiskomen voor de mensen die meer dan tien jaar geleden een van Latijns-

Amerika's vuilste oorlogen ontvluchtten. Welkom zijn ze niet. Met moeite hebben de Verenigde Naties 

de Guatemalteekse regering kunnen overtuigen dat het hoog tijd is dat de 45 000 vluchtelingen 

terugkeren uit de kampen in Zuid-Mexico. Het leger beschouwt de vluchtelingen uit de provincie 

Quiché nog altijd als sympathisanten van de guerrillabeweging URNG. Tijdens een hevige strijd begin 

jaren tachtig werden daar vierhonderd dorpen met de grond gelijk gemaakt en tienduizenden 

vermoord. Ook de familieleden van Rigoberto Menchu, die vorig jaar de Nobelprijs voor de vrede 

kreeg, behoorden tot de slachtoffers. Zij begeleidt de vluchtelingen op weg naar huis en deze hopen 

dat de aandacht die zij trekt mede een waarborg zal zijn voor veilige hervestiging in hun land. De 

vluchtelingen hebben haast. Het leven in de kampen in Mexico is moeilijk. Land is er nauwelijks 

beschikbaar voor de Guatemalteken en velen moesten gratis werken voor landeigenaren. De 

hygiënische omstandigheden zijn er slecht en Mexico ziet de vluchtelingen graag gaan. President 

Salinas de Gortari leende zelfs zijn regeringstoestel uit aan Rigoberto Menchu om haar de afgelopen 

maanden heen en weer te vliegen tussen Mexico en Guatemala. Sinds op 8 oktober 1992 onder 

auspiciën van de VN de overeenkomst van de terugtocht werd getekend, is het vertrek van de eerste 

groep telkens weer uitgesteld. Kort na de ondertekening kondigde de minister van defensie José 

Garcia Samayoa al aan dat de vluchtelingen gearresteerd zullen worden omdat ze 'van de guerrilla 

zijn. Het duurde even voor de minister tot andere gedachten was gebracht. De vluchtelingen wilden 

van Serrano de verzekering dat ze de eerste jaren in hun land vrijgesteld zouden worden van 

dienstplicht en geen dienst hoeven doen in de burgerpatrouilles die opgezet zijn om afgelegen 

gebieden tegen de guerrillabeweging te beschermen. 

Mazelen 

Half januari was de maat vol. De vluchtelingen wilden snel weg mede omdat in verschillende kampen 

mazelen was uitgebroken die ook de Nobelprijswinnares velde. De eerste groep van 2 400 mensen 

die terug zou gaan, heeft half januari twee dagen langs de kant van de weg zitten wachten in 

afwachting van de juiste papieren. Toen konden eindelijk de door de VN gehuurde bussen vertrekken 

richting grens. „We laten ons niet vertellen welke weg we nemen", aldus Rigoberta Menchu die 

ondanks de mazelen mee reisde en in plaats van het pad door de jungle waarlangs de regering ze 

graag had zien gaan, werd de Panamerican Highway gevolgd. Zo konden de vluchtelingen door 

bewoners van Guatemala-Stad worden verwelkomd met muziek en hapjes en kreeg de thuiskomst 

even nog iets feestelijks. Maar na de stop in de hoofdstad werd het stil rond de vluchtelingen en 

werden de organisatoren steeds bezorgder. De groep bestaat voor bijna de helft uit kinderen voor wie 

de tocht zwaar is. Het doel van de reis van deze groep is Poligono 14, een kampement in een 

geïsoleerd stuk jungle in het noorden waar drie latrines klaarstaan voor 2 400 mensen. Door het 

slechte weer zijn de wegen in het gebied zo slecht geworden dat de vluchtelingenorganisatie van de 

Verenigde Naties kleine vliegtuigjes huurde om de ouderen en kinderen over te brengen naar een 

militaire landingsbaan in de buurt. De Britse luchtmacht was zo goed een toestel dat net klaar was met 

een oefening in Belize uit te lenen voor het overbrengen van voedsel. 

Ruim een week geleden kwamen de eerste groep van 362 mensen aan in Poligono 14. „Ze hebben 

het alleen gered door waanzinnig doorzettingsvermogen", aldus een begeleider. De wegen waren zo 

slecht dat de wagens met materiaal om een kamp op te zetten, bijna letterlijk de bergen in moest 

worden gedragen. Het kamp bestaat uit twee zeer primitieve tenten en de latrines. Volgens Herman 

van Aken van de Oecumenische hulp aan vluchtelingen die de terugkeer steunt, is de situatie in 
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Poligono zo slecht dat zonder extra hulp van buitenaf er kans is dat veel vluchtelingen er niet kunnen 

blijven en opnieuw moeten vertrekken. Ook de nabijheid van een legerbasis vormt een probleem. Dat 

levert veel spanning op omdat het leger de vluchtelingen nog steeds als een gevaar beschouwt. De 

gerepatrieerden op hun beurt zijn doodsbang voor een herhaling van het geweld. 

Rafael Figueroa, een van de organisatoren van de terugkeer was des ondanks enthousiast. De 

nieuwe gemeenschap moet volgens hem een voorbeeld worden voor heel Guatemala met goede 

scholen, een voorbeeldige gezondheidszorg en vooral een democratische bestuursstructuur. 

Nobelprijswinnares Rigoberta Menchu is minder positief. „Het gaat heel slecht", vertelde ze na een 

mis die werd opgedragen voor de slachtoffers van het bloedbad in de Spaanse ambassade in 1980 

waarbij 28 mensen, onder wie haar vader, omkwamen. „De situatie in het kamp is voor deze eerste 

groep al zo moeilijk dat ik me afvraag of het haalbaar is ook de anderen over te laten komen. Zonder 

de vliegtuigjes was het helemaal niet gelukt en nu is het geld voor de huur daarvoor  op. We hadden 

gehoopt dat de regering ons met open armen had ontvangen en niet zoals nu. Dat het vertrouwen 

gegeven in het democratisch proces in Guatemala”. De oorkonde die bij haar Nobelprijs hoort, blijft 

voorlopig opgeslagen in een museum in Mexico-Stad.

 

 
Na een barre tocht door de jungle arriveerden de eerste teruggekeerde vluchtelingen een week 

geleden in Poligono. Foto EPD 
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Trouw / 19-02-1993 

Overlijdensadvertentie Hans Bootsma 

 
 

Trouw / 01-03-1993 

Akkoord biedt Somalië weinig hoop 

Van onze buitenlandredactie 

AMSTERDAM - Nieuwe gevechten zijn dit weekeinde opgelaaid op in Somalië, nadat de Verenigde 

Naties aankondigden dat vijftien clan-leiders overeen waren gekomen om deel te nemen aan een 

vredesconferentie, die op 15 maart in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba moet plaatsvinden. 

De conferentie lijkt een reprise te worden van een eendere conferentie, die eind december 

plaatsvond. Onder zware druk tekenden krijgsheren toen met lange tanden een akkoord, dat in de 

praktijk geen zoden aan de dijk zette. De krijgsheren, die het land in geweld en honger hebben 

ondergedompeld, beloofden toen dat ze een nationale verzoeningconferentie zouden houden in de 

Somalische hoofdstad Mogadishu. Maar wanneer die moest plaatsvinden, waarover ze precies 

zouden praten, en wie eraan deel zouden nemen, daarover konden ze het niet eens worden. 

Hulporganisaties in Somalië vrezen dat elk onderonsje tussen krijgsheren, en dus ook deze tweede 

conferentie in Addis Abeba, gedoemd is te mislukken. Zij dringen er bij de VN op aan, dat de clan-

oudsten bij besprekingen worden betrokken. 

Clan-oudsten, niet te verwarren met de war lords, oefenen in Somalië sinds onheuglijke tijden het 

plaatselijk gezag uit buiten de grote steden. Het geweld in Somalië is vooral op het conto te schrijven 

van voormalige politici, die hun ambassadeursbanen onder de voormalige dictator Siad Barre 

verlieten, om hun clan-politiek met andere middelen voort te zetten inde losbarstende strijd. De 

politieke elite van Somalië heeft onder de nomadische bevolking nooit veel gezag gehad. 
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Hongerende Somaliërs wachten voor een hulpcentrum in Mogadishu, de stad waar het geweld de 

afgelopen dagen weer oplaaide, foto reuter 

Ramadan 

Binnen de VN bestaat één stroming die een 'brede conferentie' op touw wil zetten, dus met inbegrip 

van clan-oudsten en geestelijken, en één die vooral de war lords als feitelijk' gezag willen bewegen tot 

een politieke regeling. De aanstaande conferentie is gepland aan het eind van de ramadan. De war 

lords kunnen er dus van verzekerd zijn dat de geestelijken en clan-oudsten thuisblijven. Het einde van 

de ramadan, de lid, is zoiets als Kerstmis in de christelijke wereld. 

Dé spelbreker van alle vredespogingen is generaal Aidid, die het grootste deel van Mogadishu 

beheerst. Zijn sterke positie maakt hem bij de VN tot sleutelfiguur. Volgens Jacques Willemse, 

woordvoerder van de in Somalië aanwezige Nederlandse organisatie Stichting Oecumenische Hulp 

(SOH), melden Somalische bronnen dat Aidid zijn financiële positie versterkt heeft door twee fabrieken 

te ontmantelen en te verkopen. Een olieraffinaderij zou naar Tanzania zijn gegaan, een 

suikerraffinaderij naar Oeganda. 

Na het bekend worden van het akkoord tot nieuw overleg vlogen de > war lords elkaar als vanouds in 

de haren. De troepen van Omar Jess, de krijgsheer die het zuidelijke Kismayu innam na de val van 

dictator Barre en een moorddadige etnische zuivering doorvoerde in deze etnisch-gemêleerde 

havenstad, vochten tegen de troepen van Mohamed Aid Hersi, bijgenaamd captain Morgan. Deze 

Morgan, een schoonzoon van Barre, was bij de voorgaande conferentie niet van de partij, mede 

omdat Omar Jess en diens bondgenoot generaal Aidid daartegen waren. Ook voor de komende 

conferentie is Morgan niet uitgenodigd, aldus Willemse. 

Bij de gevechten in Kismayu zijn zeker honderd mensen om het leven gekomen, zo maakte de 

hulporganisatie Artsen zonder Grenzen bekend. Ook zijn er zeker honderd gewonden gevallen. Het is 

het hoogste aantal slachtoffers-sinds het ingrijpen van de internationale vredestroepen in december 

.1992. 

Amerikaanse troepen overhandigden gisteren een ultimatum aan de militie van generaal Jess. De 

strijdheer moet morgen om middernacht zijn zware wapens hebben ingeleverd of vernietigd. Het 
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ultimatum kwam een dag nadat Morgan, door de VS aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor de 

gevechten in Kismayu, had aangedrongen op de ontwapening van Jess' troepen. Eerder deze week 

hadden de Amerikanen dezelfde eis aan Morgan gesteld, die daaraan gehoor gaf. 

In de hoofdstad Mogadishu liet generaal Aidid vorige week zijn aanhangers felle betogingen houden 

tegen de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen. Volgens Aidid trekken de Amerikanen captain 

Morgan voor, ten koste van zijn bondgenoot Omar Jess. 

 

Nederlands Dagblad / 14-04-1993 

'Kerk in Actie' voor samenwerking in zending en werelddiaconaat 

UTRECHT (ANP) - Protestantse organisaties op het gebied van zending en werelddiaconaat werken 

aan een plan om hun samenwerking te versterken. Bij grote publieksacties willen zij onder een 

gemeenschappelijke naam met één gironummer naar buiten treden. 

De naam van de nieuwe organisatie is voorlopig 'Kerk in Actie', maar het is lang niet zeker of deze 

naam wordt gehandhaafd. De medefinancieringsorganisatie ICCO heeft inmiddels met het plan 

ingestemd. Andere organisaties, zoals de Stichting Oecumenische Hulp (SOH), de Generale 

Diaconale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk en het Centrum voor Zending en 

Werelddiaconaat van de (syn.) Gereformeerde Kerken in Nederland, moeten nog een beslissing 

nemen. 

Het plan is volgens drs. J.B. Wybrandi, hoofd voorlichting werving van SOH, een poging om in 

protestants Nederland „orde op zaken te stellen" en bij grote publieksacties op het gebied van de 

hulpverlening aan de Derde Wereld de „versnippering" tegen te gaan. Wybrandi legt een verband met 

het Samen op Weg-proces van de Nederlandse Hervormde Kerk, de (syn.) Gereformeerde Kerken in 

Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk, waardoor over enkele jaren de meeste Nederlandse 

protestanten in één kerk zullen zijn verenigd. De Samen op Weg-kerken zullen de meerderheid in het 

bestuur van de nieuwe coördinerende organisatie krijgen. 

 

Trouw / 14-04-1993 

KERK IN ACTIE 

Protestantse organisaties op het gebied van zending en werelddiaconaat willen meer samenwerking. 

Het doel is om voor protestants Nederland bij grote publieksacties op het gebied van de hulpverlening 

aan de Derde Wereld de versnippering tegen te gaan. Zij willen dan onder een gemeenschappelijke 

naam met één gironummer naar buiten treden. De naam van de nieuwe organisatie is voorlopig 'Kerk 

in Actie. De ICCO is akkoord; andere organisaties als de Stichting Oecumenische Hulp, de Generale 

Diaconale Raad (hervormd) en het Centrum voor Zending en Werelddiaconaat (gereformeerd) moeten 

nog beslissen. 

 

De Volkskrant / 24-04-1993 

Repatrianten wacht moeilijk weerzien 

Van onze correspondente Els de Temmerman 

ASMARA 

Vanuit de hele wereld zijn Eritrese vluchtelingen de afgelopen dagen naar hun vaderland 

teruggekeerd om hun stem in het referendum over onafhankelijkheid op eigen bodem uit te brengen. 

Het weerzien met familie na soms twintig jaar is warm maar ook confronterend. 
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Velen hebben een succesvol bestaan opgebouwd in de Verenigde Staten of Europa en denken er nog 

niet meteen aan dat te ruilen voor een onzekere toekomst in een verarmd en verwoest vaderland, dat 

hun kinderen enkel kennen uit de propagandafilms van het Eritrese Volksbevrijdingsfront (EPLF). 

Het aantal Eritrese vluchtelingen in de wereld wordt geschat op 750 duizend. Daarvan leven een half 

miljoen in buurland Soedan, honderdduizend in Saoedi Arabië en het Midden-Oosten, vijftienduizend 

in Europa, waarvan zestienduizend in Duitsland, negenduizend in Zweden en tweeduizend in 

Nederland. De afgelopen twee jaar, sinds het eind van de oorlog zijn slechts tachtigduizend definitief 

teruggekeerd naar huis, het grootste deel (zeventigduizend) uit Soedan. 

Een grootscheepse repatriëringsoperatie van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen (Unhcr) 

uit Soedan werd vorig jaar met alle macht tegengehouden door de Eritrese overheid. 'Het is niet goed 

deze mensen te verzamelen en gewoon over de grens te dumpen', zegt Ahmed Tahir Baduri, bij het 

EPLF verantwoordelijk voor vluchtelingen. 'De vraag is hoe ze hier moeten leven. Hun dorpen zijn met 

de grond gelijk gemaakt. Er is geen watervoorziening, er zijn geen scholen of ziekenhuizen.' 

Ook de beslissing van veel Europese landen om hun Eritrese vluchtelingen zo vlug mogelijk terug te 

sturen, wordt met protest onthaald. Een Eritrees meisje dat Europa werd uitgewezen, werd zelfs 

teruggestuurd. 'Hun terugkeer moet vrijwillig zijn en gepaard gaan met een bijstandspakket', meent 

Baduri. 

'Het zomaar dumpen van al deze vluchtelingen hier kan leiden tot nieuwe instabiliteit en een nog 

grotere economische crisis.'' Zijn adviseur Michael Ghebrenegus voegt eraan toe: 'Wat dan weer een 

nieuwe stroom vluchtelingen op gang brengt.' 

Zij stellen Duitsland als lichtend voorbeeld. De hoger opgeleide Eritreeërs krijgen een som geld mee 

en hun loon wordt voor twee jaar gesubsidieerd met Duits geld. De kleine ondernemers hebben 

toegang tot interessante leningen, verstrekt door de Duitse ontwikkelingssamenwerking aan de 

Eritrese regering. De ongeschoolden tenslotte krijgen de kans op een opleiding, in Europa of in 

Duitsland. Bonn heeft er veel voor over om van de Afrikanen af te raken. Voor de Eritrese zakenlui 

alleen al trekt de Duitse regering zeven miljoen Duitse marken uit. 

De grootste aandacht moeten volgens Baduri de vluchtelingen in Soedan hebben. 'Zij leven in de 

ellendigste omstandigheden en we hebben ze het hardst nodig om de akkers te bewerken.' 

Het EPLF koestert echter ook een zeker wantrouwen jegens de repatrianten uit Soedan. Tijdens hun 

ballingschap zijn veel Eritrese vluchtelingen onder invloed gekomen van het Soedanese 

moslimfundamentalisme. Baduri wijst erop dat veel Eritreeërs die naar Soedan vluchtten aanhangers 

waren van het Eritrese Bevrijdingsfront (ELF), de oude rivaal van het nu oppermachtige EPLF. Maar 

Baduri meent: 'Eritreërs van zijn nature geen extremisten.' 

Volgens Jacques Willemse, directeur van de Nederlandse Stichting Oecumenische Hulp zijn 

Soedanese fundamentalisten al jaren bezig door te dringen tot de Eritrese vluchtelingen 

gemeenschap. Op die manier wil het Nationaal Islamitisch Front, de heersende groep in Khartoum, 

volgens hem zijn invloed in het Rode Zee gebied uitbreiden. 

Interim-resident Issayas Afeworki heeft gezegd dat er Jihad bewegingen aan het werk zijn in Eritrea, 

gefinancierd door groepen in Afghanistan, Koeweit en door elementen in Saoedie Arabië'. 

Fundamentalisme is een extern probleem, geen interne aangelegenheid', aldus de president.
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Eritrese  kiezers laten zich voor het referendum registreren In de plaats Tessenee. 

Petterik Wiggers / HH 

 

Trouw / 05 en 09-06-1993  

De Volkskrant 08-06-1993 

Advertentie El Salvador en Guatamala 
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Trouw / 07-06-1993 

Nieuwe voorzitter remonstranten ziet niets in Samen op Weg 

BRUMMEN (ANP) - De nieuwe voorzitter van de Remonstrantse Broederschap, ir. W. E. R. van 

Herwijnen, vindt dat zijn kerk zelfstandig moet blijven en niet langer als waarnemer aan het Samen op 

Wegproces van hervormden, gereformeerden en lutheranen moet deelnemen. Ir. van Herwijnen, die 

zaterdag door de Algemene vergadering van de Remonstrantse broederschap is gekozen als 

voorzitter, vindt dat de Broederschap niet kan deelnemen in een herenigde kerk die haar belijden 

mede baseert op de Dordtse Leerregels. In deze Leerregels worden de opvattingen van de 

remonstranten afgewezen. Bovendien vreest hij dat de stem van de 10.000 remonstranten in de 

ongeveer 3 miljoen leden tellende Samen op Wegkerk zal 'verzuipen. Verder zijn bepaalde tradities 

binnen de Broederschap, zoals de inzegening van niet-huwelijkse relaties en het open avondmaal, 

voor hem „onopgeefbaar". Van Herwijnen vreest dat een 'wanverhouding' ontstaat, als de 

Broederschap kiest voor opgaan in de Samen op Wegkerk: op landelijk niveau geven de 

remonstranten hun zelfstandigheid op, terwijl zij op plaatselijk niveau hun eigen weg gaan. |De nieuwe 

voorzitter wijst erop dat 27 van de 45 gemeenten samenwerken met een andere vrijzinnige 

groepering. Van Herwijnen is voorstander van de eenheid tussen de kerken, maar dan wel „in een 

kerk die op de toekomst is gericht". De ontwerpkerkorde voor de nieuwe kerk is gericht op de 

hereniging en niet op vernieuwing, zoals Samen op Wegcoördinator ds. B. Wallet heeft toegegeven. 

De remonstrantse voorzitter vindt dat een „zeer teleurstellende zaak". In plaats van dat de kerken zich 

het hoofd breken hoe zij zich in de geseculariseerde samenleving kunnen handhaven en hoe zij 

moeten reageren op de zingevingsvragen die ook onder jongeren leven, klampen zij zich vast aan het 

verleden. De Algemene vergadering van de Remonstrantse broederschap beslist dit najaar over 

voortzetting van het waarnemerschap in het Samen op Wegproces, waaraan de hervormde kerk, de 

gereformeerde kerken en de evangelisch-lutherse kerk deelnemen. De chemicus Van Herwijnen (60) 

werkte tot zijn vervroegde pensionering 27 jaar bij Shell. Hij was onder meer vice-voorzitter van het 

industriepastoraat DISK en van de Stichting Oecumenische Hulp. Van Herwijnen zit sinds 1989 in het 

bestuur van de Remonstrantse Broederschap en vertegenwoordigt zijn kerkgenootschap bij de Raad 

van kerken. Hij volgt Th. Harteveld op, die de Broederschap acht jaar heeft geleid. 

 

Trouw / 08-06-1993 

Een nieuw begin voor El Salvador  

door Paul Hazebroek 

Na tien jaar burgeroorlog is vrede in El Salvador nog verre van vanzelfsprekend. De wederopbouw 

van het gehavende land voltrekt zich langzaam, met horten en stoten, en er heerst nog veel 

wantrouwen. Maar er gebeurt wel wat. 

„Hopelijk zet het vredesproces door, want verdedigen kunnen we ons niet meer. Alleen het leger heeft 

nog wapens, wij niet meer, zelfs geen geweer om op konijnenjacht te gaan." 

Rafael, oud-verzetsstrijder van de Salvadoriaanse guerrillabeweging FMLN die vorig jaar de wapens 

neerlegde, twijfelt zoals veel van zijn oude strijdmakkers of de regering van zijn land het vorig jaar 

gesloten vredesakkoord wel volledig zal nakomen. „De regering wantrouwt ons nog, treuzelt met 

leningen voor de aankoop van het land. Zonder de buitenlandse hulp zou hier nog geen sprietje maïs 

of rijst groeien." Rafael is een van de tienduizenden Salvadorianen die na tien jaar bloedige 

burgeroorlog als ex-guerrillero of als ex-vluchteling weer hun draai proberen te vinden op het 

platteland. 

'Makkelijk gaat dat niet. De voornaamste klacht van de ontheemden 'luidt dat de rechtse regering van 

president Alfredo Cristiani talmt met het overdragen van landbouwgrond aan de na de oorlog gestichte 

'comunidades'. Leila Santos, coördinator in El Salvador voor de vluchtelingenorganisatie van de 
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Verenigde Naties (UNHCR), bevestigt dat de regering „traag als een gewonde schildpad" is in het 

oplossen van de grondkwestie. Maar ook de FMLN treft volgens haar blaam. „De FMLN zegt dat er 8 

500 oud-strijders op een stukje grond wachten, maar zoveel ex-strijders zijn er niet. Bovendien willen 

die niet allemaal boer worden." 

In twee dagen tijd bezoeken we meerdere door de Europese Gemeenschap en ook direct vanuit 

Nederland, door de Stichting oecumenische hulpverlening (SOH), gefinancierde 

Wederopbouwprojecten. 

Onderweg blijkt hoe zwaar het land is getroffen door de oorlog. De projecten liggen in streken waar 

het leger naar hartelust de tactiek van 'de verschroeide aarde' toepaste om de FMLN uit te roken. Veel 

ruïnes van boerenhuizen en enkele volledig verwoeste dorpen herinneren aan de genadeloze 

bombardementen. Nog zichtbare holen in het talud langs wegen vol gaten en bulten deden dienst als 

schuilkelder. Ook doodshoofdbordjes als waarschuwing voor nog niet opgeruimde mijnenvelden 

illustreren hoe pril de vrede is. Aanvankelijk lijkt het dan ook alsof hulpprogramma's voor het herstel 

van de infrastructuur in het land tot nu toe vrijwel niets hebben uitgehaald. Maar dan valt ons oog toch 

op nieuwe elektriciteitspalen, stukjes nieuw wegdek, bakstenen latrines naast lemen boerenhuisjes, 

en silo's van nog glanzend nieuw zink voor de opslag van geoogste granos basicos' maïs, bonen en 

rijst. 

Dringende zaken 

Na tien jaar van verwoesting gaat het bij de wederopbouw eerst om de meest dringende zaken, die 

niet altijd direct in het oog springen. Het eerste project dat we bekijken, betreft de aanleg van een 

nieuwe waterleiding voor een landbouwgemeenschap, pal naast de door kogels doorzeefde oude 

leiding. De 35 families van een bezochte coöperatie, 'Valle Verde' (groene vallei), hebben geluk. De 

coöperatie bestaat al langer, is door de wet erkend, en bezit 427 'manzanas' grond (ruim 7 hectare), 

waarvan 300 'tractorable', dankzij de agrarische hervorming van Cristiani's voorganger, de 

christendemocraat José Napoléon Duarte. De comunidades' die nu in oprichting zijn, hebben door 

bureaucratisch getraineer heel vaak nog geen wettelijke status en kunnen dus formeel ook nog geen 

eigen grond bezitten. 

„Eerst deden we niet meer dan overleven tussen kogelregens door", zegt Valle Verde-bewoner 

Manuel. „Nu gaat het beter, al zit er nog geen echte groei in." De leningen van de regering voor het 

kopen van zaaigoed en kunstmest noemt hij onbetrouwbaar. Het is dankzij de hulp van buitenlandse 

kerkelijke organisaties, waaronder de SOH, dat er dit jaar op tijd kon worden gezaaid, en dat er ook 

een veeteeltproject op stapel staat. Ook een eerstehulppost en een school voor tachtig kinderen 

draaien dankzij deze hulp. Maar net als de bewoners van andere comunidades blijven de bewoners 

van Valle Verde op hun hoede. Ze vrezen dat de regering nog meer families in de coöperatie wil 

proppen, waardoor het net wat gestegen levensniveau weer zou inzakken tot louter overleven. 

Bovendien vindt het bezoek plaats drie dagen nadat in de hoofdstad, San Salvador, de politie vuurde 

op een illegale manifestatie van oorlogsinvaliden en daarbij een FMLN-demonstrant doodde. En niet 

ver van de coöperatie is onlangs een legerpatrouille waargenomen. Dat laatste druist in tegen het 

vredesakkoord, dat het leger de toegang ontzegt tot de vijftien zogenoemde concentratiezones waarin 

de ontwapende verzetsstrijders zich moesten terugtrekken. 

Manuel: „Dat alles zaait twijfel, zeker in een land waar nog nooit democratie heerste." De pastoor van 

het nabije dorpje Schitoto reageert die avond feller. Uit een luidspreker naast een klok die stilstaat, 

bovenop de ook al door kogelinslagen gehavende kerk, galmt zijn protest over het dorpsplein. „De 

oorlogsverminkten gingen de straat op omdat de regering de afspraken tegenover hen niet nakomt. 

En hoe werden ze ontvangen? Weer met kogels. Er is nog niets veranderd. Velen willen geen vrede." 

De politieke onwil om het weer invoegen van de ex-guerilleros en teruggekeerde vluchtelingen in de 

Salvadoraanse maatschappij sneller te laten verlopen, heeft direct te maken met de vrees van de 

regeringspartij, Arena, voor het verlies van stemmen bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar. 

ledere overgedragen manzana is een stem minder voor Arena en een meer voor de FMLN", verklaart 

Leila Santos van de VN-vluchtelingenorganisatie die vrees. De voormalige guerrillabeweging doet als 
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nieuwbakken politieke partij volgend jaar voor de eerste keer mee aan de verkiezingen. In traditionele 

politieke kringen leeft de angst dat de FMLN alles wat de regering aan de ex-guerrilleros en 

ontheemden geeft, als een eigen overwinning aan de kiezers zal weten te verkopen. Maar zoals de 

pastoor van Suchitoto beweert dat in El Salvador alles bij het oude is gebleven, gaat Santos, een 

Braziliaanse, te ver. Volgens haar zijn er ondanks de langzaamaanactie van de regering toch 

indrukwekkende veranderingen gaande in het land. 

 

 
Teruggekeerde vluchtelingen in  El Salvador op hun land. 

Foto Michiel de Ruiter 

Beetje bij beetje 

Ook jezuïetenpater Miguel Francisco Estrada, rector van de Centraal Amerikaanse Universiteit José 

Siméon Canas, wiens voorganger pater Ignacio Ellacuria in 1989 door het leger is vermoord, laat zich 

gematigder uit: „Alle akkoorden worden beetje bij beetje toch uitgevoerd." Tijdens ons gesprek met 

Santos komt het nieuws binnen dat de Verenigde Staten zich financieel garant stellen voor de 

voltooiing van fase 1 van het regeringsprogramma van grondoverdracht. Daarmee is een belangrijke 

hindernis uit de weg geruimd. De 'landbank' via welke de Salvadoraanse regering de overdracht van 

grond regelt, had naar verluidt wel voldoende percelen in portefeuille, maar had van de regering niet 

genoeg geld gekregen om alle ontheemden zachte leningen te verstrekken voor de aankoop van die 

grond. Bovendien verhoogden de grondeigenaren met het verstrijken van de tijd telkens hun prijzen. 

Ook is Santos hoopvol gestemd over het van de grond komen van de nieuwe nationale burgerpolitie 

(PNC) ter vervanging van het oude gewelddadige politieapparaat. De PNC, een van de pijlers van het 

integratieproces, telt inmiddels 2 500 leden. Bijna had het nieuwe korps toch weer voor meer dan een 

derde uit leden van de door de meeste Salvadorianen gehate oude korpsen bestaan, maar de VN 

floten de regering op tijd terug. Ook de situatie van de mensenrechten is volgens Santos sterk 

verbeterd. Amper twee jaar geleden vonden er nog veel meer folteringen en ontvoeringen plaats. Wel 

meldt ze dat een week eerder een linkse politicus is gemarteld, zeer waarschijnlijk door nog altijd 

aanwezig ultrarechtse doodseskaders. Ook vraagt Santos zich af of de veranderingen zich zouden 

hebben voorgedaan zonder de nadrukkelijke buitenlandse presentie. Er bevinden zich nu zon 450 VN-
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waarnemers in het land, een aantal dat voor de verkiezingen van maart volgend jaar nog zal stijgen tot 

zeshonderd. Ook rector Estrada benadrukt het belang van het VN-toezicht op de navolging van het 

vredesakkoord. Estrada: „President Cristiani heeft niet de macht over de militairen. Hij is bang van ze, 

heeft nog een minister van defensie die volgens de VN medeschuldig is aan de moord op mijn 

voorganger en op nog vijf jezuïeten. De militairen hebben hem in hun macht, maar hopelijk verandert 

dat met de naleving van de akkoorden. het VN-toezicht zo belangrijk. Als dat wegvalt, valt het land 

terug in zijn oude zonden. Estrada gelooft ook dat er onder de huidige grondwet niet valt te tornen aan 

de door het Hooggerechtshof van het land overhaast goedgekeurde amnestie voor de militairen die in 

het in maart verschenen rapport van de VN-Commissie van de Waarheid worden beschuldigd van 

schendingen van mensenrechten. Estrada: „Dit is een slechte zaak, want het vertraagt de verandering 

van de militaire structuur." FMLN-leider Joaquin Villalobos noemt de amnestie een blanco cheque 

voor het terrorisme van rechts. Daarom eiste hij op de begrafenis van de FMLN-er die bij de 

manifestatie van oorlogsinvaliden door de politie werd doodgeschoten, dat de regering een onderzoek 

instelt naar de ware toedracht Hij ontkende overigens tegelijkertijd het gerucht dat er manifestanten 

waren die wapens bij zich droegen.  

Geen Salvadoriaan gelooft dat de FMLN alle wapens heeft afgegeven. Laatst werd een ex-FMLN-

commandant aangehouden, nadat hij bij een botsing in het verkeer een pistool had getrokken. Ook 

wordt er gezegd dat FLMN-ers meevechten met de guerrilla in het buurland Guatemala. En in 

Nicaragua is een week geleden een groot wapenarsenaal gevonden, dat volgens de regering van dat 

land ook aan de FMLN toebehoorde. Estrada acht de kans op een heropleving van de oorlog 

niettemin gering: „We komen in een meer democratisch klimaat”.  

Voor Ana Marin, een plaatselijk consultant die hulpprojecten begeleidt waarin ook SOH participeert 

staat dat nog niet vast. Marin: ”De regering wil alle fondsen voor de wederopbouw controleren, ook die 

het buitenland naar nationale NGO's (niet-gouvernementele organisaties) sluist. Volgens de regering 

zijn de NGO's slecht in boekhouden en die mening begint, heb ik begrepen, effect te oogsten in 

Brussel”. 

Straks gaat alle EG-hulp hier via het' regeringssecretariaat. Maar in een democratie moet er juist 

ruimte blijven voor NGO's, die onafhankelijk en met veel minder bureaucratie dichtbij de basis werken. 

En wie het over slechte administratie heeft moet beginnen bij de bewezen corruptie binnen het 

ministerie van binnenlandse zaken."  

Marin: „Dat NGO's hier nog niet goed raad weten met grote projecten klopt. Eens moeten we toch 

ervaring opdoen. En na twaalf oorlog kun je een organisatie moeilijk van slechte administratie 

beschuldigen, ledere administratie dan slecht. Maar in Brussel denken ze dat met het vredesakkoord 

hier alles meteen is veranderd. Maar is natuurlijk niet zo. Dat gaat heel langzaam. Er wordt alleen niet 

meer geschoten en er ontploffen geen bommen meer."   

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met de Stichting oecumenische hulp (SOH), die een 

donatiecampagne voor El Salvador en Guatemala houdt: gironummer 9 t.n.v. SOH, Utrecht, o.v.v. 

“Salvador/Guatemala”. 

 

Nederlands Dagblad / 12-06-1993 

'Gastvrijheid Malawi haast onbegrijpelijk' 

door Henk Runhaar 

LILONGWE - Hoewel Malawi tot de armste landen ter wereld behoort, heeft het land ruim een miljoen 

vluchtelingen binnen zijn grenzen. Deze vluchtelingen uit het buurland Mocambique verblijven vooral 

in het zuiden van Malawi. Daar worden de opbrengsten van de grond zo goed en zo kwaad als het 

gaat gedeeld. Dat de situatie eigenlijk uit de hand loopt, bleek vorig jaar, toen een grote droogte het 

land teisterde en alle reserves uitgeput raakten. Diverse hulpverleningsorganisaties trachten de 

getroffenen zoveel mogelijk van voedsel en kleding te voorzien. De Stichting ZOA Vluchtelingenzorg 

Nederland heeft in Malawi een vluchtelingenkamp ingericht, in samenwerking met de plaatselijke 

bevolking. Zon dertig Malawiërs helpen mee met het verlenen van noodhulp. Daarnaast geeft de ZOA 
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ook voedselhulp. De Stichting Oecumenische Hulp (SOH) heeft diverse vluchtelingen- 

opvangprojecten in Malawi. De hulp loopt via de Wereldraad van Kerken en bereikt via de Malawi 

Raad van Kerken de vluchtelingen. Een woordvoerder van de SOH: „In Zuid-Malawi zijn op dit 

moment 1,5 tot 2 miljoen vluchtelingen. Dat is een verhouding van drie vluchtelingen op een Malawiër. 

Het is onbegrijpelijk dat zon arm land zo gastvrij is. Het heeft, denk ik, iets te maken met de Afrikaanse 

plattelandsmentaliteit. De plaatselijke bevolking accepteert de vluchtelingen als onvermijdelijk, en 

deelt de opbrengsten van de landbouw met hen." „Maar het land, dat toch al gevoelig is voor 

uitputting, kan zon intensief gebruik niet aan. Alle reserves zijn uitgeput, zo bleek heel duidelijk bij de 

grote droogte van vorig jaar. Een ander gevolg van de overbevolking is de ontbossing. De mensen 

hebben brandhout nodig, en daarvoor worden de bossen in hoog tempo gekapt. Met als gevolg dat er 

jaarlijks een overstroming plaatsvindt; de grond wordt immers niet meer vastgehouden door de 

bomen. Het is een puinhoop, maar ja, je kunt de mensen ook niet rauw voedsel laten eten." De SOH-

woordvoerder vervolgt: „Een schrale troost voor de Malawiërs is dat onze hulp ook voor hen bestemd 

is. Zij delen alles met de vluchtelingen; ze hebben dus ook recht op hulp. Nu het rustiger wordt in 

Mocambique, en de politieke spanning in Malawi oploopt, zijn er veel vluchtelingen die besluiten terug 

te gaan. Toch zal hulp voorlopig hard nodig zijn." Ook de rooms-katholieke Stichting Mensen in Nood 

heeft diverse hulpprogramma's voor Malawi. In de eerste plaats natuurlijk de noodhulp, voedsel en 

kleding. Naast de noodhulp bekommert Mensen in Nood zich ook om de sociaal-zwakken in de 

samenleving van het land. Zo zijn er door de stichting een aantal dovenscholen opgezet. En ook 

blinden worden geholpen. Verder heeft de stichting aandacht voor de aidsproblematiek in het land. 

„Door het aidsvirus valt een groot gedeelte van de werkende bevolking weg. Voorlichting is juist bij de 

bevolking van Malawi, waarvan tachtig procent analfabeet is, hard nodig", aldus een woordvoerder 

van Mensen in Nood. „Behalve voorlichting geven we ook begeleiding aan aidspatiënten. De 

gespannen politieke situatie heeft overigens geen negatieve invloed op de hulpverlening." 

 

Trouw / 12-06-1993 
ZATERDAG ZONDAG 

Ja, wij willen terug naar Guatemala, maar waardig 

door PAUL HAZEBROEK 

Bijna was Guatamala doorgegaan met zijn lange historie van bloedige strijd. Maar nu een activist voor 

de mensenrechten president is geworden, durven de eerste vluchtelingen terug te keren. Toch blijkt 

de oorlog nog niet echt voorbij. 

Playa Grande ligt midden in het oerwoud, een uur vliegen van Guatemala-City. Voor de militaire basis 

staat een bord met een doodshoofd en de tekst: 'een gevecht win je alleen met goed getrainde, goed 

gemotiveerde en goed geleide soldaten. De soldaten waren in alles goed, maar vooral in het 

afslachten van burgers, indianen meestal. Ze verspilden geen kogels, maar hakten met hun machetes. 

Ze wierpen de lichamen in een kuil, staken de stapel in brand en riepen volgens een getuige in koor 

'wat een lekker kippetje'. 

De boeren werden geroosterd in naam van de strijd tegen de guerrilleros. Die strijd is bijna dertig jaar 

oud. Er vielen 120 000 doden en zon tweehonderdduizend mensen ontvluchtten twaalf jaar geleden 

Guatemala. Eindelijk lijkt de stank van verbrand vlees nu te wijken boven het Middenamerikaanse 

land: het leger wilde vorige maand president Jorge Serrano niet steunen toen hij een nieuw hoofdstuk 

in de treurige geschiedenis van bloedige dictatuur wilde opslaan. De mensenrechten-activist Ramiro 

de Leon Carpio is door het parlement aanvaard als nieuwe president. Playa Grande en al die andere 

massagraven kunnen geschiedenis worden. 

Niet ver van de basis is het opvangkamp Poligono 14, op een steenworp afstand van de Mexicaanse 

grens. Bewoners volgen op hun draagbare radiootjes de ontwikkelingen in de hoofdstad. Zij waren op 

20 januari de trotse voorhoede van wat een brede stroom terugkerende vluchtelingen had moeten 

worden. Rigoberta Menchü, de indiaanse die vorig jaar de Nobelprijs voor de vrede kreeg toegekend 
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en dit weekeinde in Nederland verwacht wordt als gast van de Vastenaktie, voerde destijds de 2 500 

vluchtelingen aan om de aandacht van de wereld te trekken. In de ogen van president Serrano en de 

zijnen was dat bijna reden temeer om de vluchtelingen te zien als handlangers van de 

guerrillabeweging (zoals vrijwel alle indiaanse boeren onder die verdenking moesten leven). Zij 

hadden hen niet met zoveel moeite bestreden en verjaagd, om ze nu weer in eigen land royaal te 

verwelkomen met grond en voedsel, ondanks dat zij zich daartoe verplichtte in een vorig jaar gesloten 

akkoord. 

foto M. Goldwater / Network Transworld 

Poligono 14 is niet meer dan een kaalgekapt schamel stuk oerwoud met golfplaten hutjes. De 

vijfhonderd families spreken overigens niet van Poligono 14, dat is een aanduiding op de militaire 

stafkaart. Zij noemen de gerooide wildernis 'de overwinning van 20 januari', La Victoria. 

Maar het leven in het kamp is niet zoals de meesten retornados hadden gehoopt. Marcos Maldonado, 

lid van het vier man sterke kampbestuur: „De afgelopen maanden waren we voortdurend het 

slachtoffer van intimidaties door het leger, 's Nachts kwamen er helikopters laag over, soms wel acht 

keer op een nacht. Dat joeg vooral vrouwen en kinderen angst aan. Overdag trokken er 

legerpatrouilles vlak langs het kamp. Ook zijn er pamfletten over ons uitgestrooid waarin de 

guerrilleros worden opgeroepen de wapens neer te leggen. Maar wij hebben niets met de 

guerrillastrijders te maken. Iedereen die hier komt, kan zien dat wij een vreedzame gemeenschap 

zijn." Pas de laatste weken laat het leger zich niet meer bij het kamp zien, misschien omdat er sinds 

kort permanent een waarnemer van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, 

in het kamp is gestationeerd. 

In Guatemala-City geeft Manuel Conde, het hoofd van de regeringsdelegatie in de met horten en 

stoten verlopende vredesbesprekingen met de guerrillabeweging, de schuld aan de kampbewoners. 

„Die moesten zo nodig een stuk grond kiezen vlakbij een gebied waar leger en de guerrillabeweging 

nog vechten." Het staat volgens hem vast dat de vluchtelingenorganisaties geïnfiltreerd zijn door de 

guerrilleros. Conde zegt in het presidentiële paleis: „Weet u wat belangrijk is? Dat er ook vierduizend 

vluchtelingen individueel zijn teruggekeerd. Met het grote verschil dat zij niet politiek werden 

gemanipuleerd. Zij hebben van de regering allemaal grond en een huisje gekregen. De meeste van 
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die boeren hebben nu al gezaaid en zijn gelukkig. Het zou goed zijn als u daar eens ging kijken." Maar 

in het kamp van 'de overwinning' zegt Marcos dat het kampbestuur de aanwezigheid van de 

guerrilleros totaal verwerpt. „Want dat zou ons leven hier nog complexer maken. Wat wij willen is dat 

er zo snel mogelijk een einde komt aan de oorlog. Want het volk lijdt eronder. Vrijwel iedereen hier 

heeft familieleden verloren. Het kamp telt veel weduwen." Dat wil volgens medekampbestuurder 

Baltazar Tomas nu ook weer niet zeggen dat de teruggekeerden apolitiek zijn. „Natuurlijk zint het de 

regering niet hoe wij ons hier organiseren en dat wij het regime aanklagen. Maar dat is ons recht, net 

zo goed als het ons recht is om naar een of andere vorm van participatie te streven, opdat het volk 

voortaan sterker staat." De kampbewoners vinden dat de regering treuzelt met het in eigendom geven 

van grond. Marcos: „Iedereen wil blijven, maar dat gaat niet. Er is te weinig grond. De gemeenschap 

zal in twee delen uiteenvallen. De helft blijft hier, en de andere helft moet elders grond zien aan te 

kopen." Een echtpaar zegt ronduit spijt te hebben dat het uit het kamp in Mexico is, vertrokken. „Daar 

hadden we een huis met een vloer van cement en elektriciteit. We hadden televisie", zegt de vrouw, 

een indiaanse. Haar man is op het dak bezig de door VN geschonken golfplaten te vervangen door 

palmbladen. Met de zon op de golfplaten is het binnen niet uit te houden. Marcos: „Velen die hierheen 

trokken, dachten dat ze in een kant-en-klaar dorp zouden komen, en dat ze meteen maïs hadden 

kunnen zaaien. Maar dat was dus niet zo. Toch zijn de meesten blij dat ze weer terug zijn in eigen 

land. In Mexico voelden ze zich toch niet thuis. Bovendien hadden er heel wat ook daar een slecht 

huis. En grond moesten ze huren, terwijl die hier binnenkort van hun zal zijn. Daar gaan we tenminste 

nog steeds vanuit." Landmeters zijn verderop bezig het nog met gekapte woudreuzen bezaaide terrein 

in keurige rechthoekige perceeltjes te verkavelen. In Guatemala City zegt woordvoerder van de 

'permanente commissies' voor de terugkeer van vluchtelingen, Rubio Mejia, dat in Mexico steeds 

meer Guatemalteken ongeduldig roepen om hun terugkeer. Er is een plan voor de overkomst van 

achtduizend mensen in vijf groepen. De eerste werd al in juni verwacht, maar de machtswisseling 

gooide roet in het eten. Het is nu afwachten of de nieuwe burgerpresident staande blijft. Volgens 

Mejia, die zelf na elf jaar pas twee weken terug in zijn land is, probeert de regering vluchtelingen 

buiten de collectief terugkerende groepen te houden om de 'permanente commissies', die volgens 

haar door de guerrillabeweging geïnfiltreerd zijn, buitenspel te zetten. 

Mejia: „Tegenover families die alleen terugkeren, hoeft de regering het akkoord van vorig jaar niet zo 

stipt na te komen. Niemand merkt daar toch wat van. Tegenover ons moet ze dat wel. Zo moet de 

regering zorgen voor zachte kredieten voor de aankoop van land. Maar je merkt dat de politieke wil 

ontbreekt. Het gaat heel langzaam. Achter de schermen zijn het de landeigenaren en het leger die 

bang zijn voor de strijd van het volk, dat sterker wordt naarmate er meer groepen terugkeren". 

Volgens de Organisatie van Amerikaanse Staten is in Guatemala 72 procent van de landbouwgrond in 

handen van twee procent van de bevolking. 

Michel Gabeuden, hoofd van de UNHCRmissie in Guatemala, meent dat er nu eerst klaarheid moet 

komen over de grond. „Als het zo verder blijft gaan als met die eerste groep, wordt het een ramp. 

Want dat betekent dat steeds meer mensen in tijdelijke situaties moeten verkeren, eigenlijk net zoals 

ze in Mexico leefden. Dat gaan wij niet steunen. Dat doen we pas als de grond is geregeld. Nu al toont 

de internationale gemeenschap zich ongelukkig. We geven hier een vol jaar voedselhulp. Elders 

hooguit zes maanden. 

In het vluchtelingenkamp Las Cieneguitas net over de Mexicaanse grens, draagt een meisje ter ere 

van het bezoek een gedicht voor. Het handelt over 'mijn lieflijk Guatemala waar we geboren zijn en 

waar we samen naar terug willen. Een man heeft zijn versie: „We willen terugkeren, weg uit deze 

verdomde uithoek waar we nu al tien jaar wachten. We moeten de regering houden aan de gemaakte 

afspraken". Een paar bewoners vertellen hoe ze destijds voor het leger zijn gevlucht. Een vrouw 

herinnert zich een kind dat stikte doordat de moeder het heel dicht tegen zich aandrukte uit vrees dat 

de soldaten het zouden horen huilen. José ontsnapte als jongen met zijn moeder en drie broers uit het 

Poligono 14 van toen. Zijn vader was al eerder overleden, vergiftigd door de pesticiden op de 

katoenplantage waar hij arbeider was. José: „In ons land worden al zolang mensen vermoord. Ons 

volk heeft niet tien jaar geleden, maar veel langer. Het draagt dat lijden met zich mee. Daarom 

schamen wij ons dat we niet in ons land zijn. Wie vluchtte, wilde weg, zei de regering. Maar dat is niet 
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waar. Het leger zat ons achterna. Maar nu willen we terug." „Ja", voegt zijn vrouw eraan toe, „maar 

waardig, met zn allen. We voeren onze eigen strijd. Omdat die voor een deel samenvalt met waar de 

guerrillabeweging voor vecht, wil dat nog niet zeggen dat wij guerrilleros zijn. De regering zegt dat, 

maar dat is een leugen, een excuus om ons te onderdrukken." 

Een landbouwkundige van een Mexicaanse particuliere hulporganisatie, die de vluchtelingen in 

Cieneguitas ter voorbereiding op hun terugkeer landbouwtechnieken bijbrengt en ze helpt bij het 

opzetten van coöperaties, zegt dat het 'wakker schudden' van de vluchtelingen een belangrijk 

onderdeel is van zijn werk. „De plattelandsbevolking in Guatemala is van nature onderdanig en 

meegaand. Maar de vluchtelingen zijn na tien jaar op ons gaan lijken, zelfbewuster, vrijer", aldus de 

Mexicaan. Al blijven veel vluchtelingen wat afwezig, volgens hem door wat ze allemaal hebben 

moeten doorstaan. 

De bewoners van Cieneguitas laten ons hun kamp zien. Het verschil met Poligono 14 aan de andere 

kant van de grens is duidelijk. Het lijkt meer op een dorp in plaats van een kamp. Er is een school, een 

vrouwenhuis, een generator, er worden varkens en konijnen gefokt en naast vrijwel elk huisje staat de 

chuj, de stenen sauna's die al uit de Maya-tijd dateren. In de smerige oorlog van Guatemala gooiden 

soldaten granaten in de chuj, waar boeren zich schuil hielden. Het kamp produceert niet genoeg 

voedsel voor het eigen levensonderhoud. Daarvoor is tien hectare landbouwgrond te weinig en is het 

klimaat te droog (slechts vier maanden per jaar valt er regen). Trots melden de bewoners dat de oogst 

van onder meer gierst en pompoenen ieder jaar groter is. Maar de voedselhulp blijft onontbeerlijk. 

Mensen zeggen dat die hulp afneemt, wellicht omdat Mexico het hoog tijd vindt dat de vluchtelingen 

terugkeren naar Guatemala. Grote groepen vluchtelingen, de dispersos, leven buiten de kampen, 

verspreid over Mexico waar ze op eigen houtje, illegaal, het hoofd boven water moeten zien te 

houden. De organisatie Ardigua probeert hen snel met buitenlandse steun te verenigen om hun 

terugkeer mogelijk te maken. Volgens medewerker José Ramirez lag er een plan voor vijfhonderd 

families. „Samen terugkeren is veiliger. We vonden tenslotte een stuk land in de koffiestreek aan de 

zuidkust, met plaats voor alle families." Maar ook deze groep moest de reis afblazen en wacht nu af 

op de ontwikkelingen in Guatemala. Maar José Ramirez houdt er de moed in: „Dit jaar terug? Jazeker. 

We willen de macht niet overnemen, dat hebben we ook tegen de regering gezegd. We willen alleen 

in vrede in ons eigen land leven, zonder bang te hoeven zijn dat onze rechten voortdurend worden 

geschonden. Dus ook met het recht op eigen grond. Want een boer zonder grond, kan niet leven." 

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Oecumenische Hulp (SOH), die 

ondermeer de Guatemalteekse vluchtelingen steunt. SOH houdt een donatiecampagne voor El 

Salvador en Guatemala: gironummer 9 t.n.v. SOH, Utrecht, o.v.v. Salvador/Guatemala. 

 

Trouw / 29-07-1993 

Een nieuw gruwelijk wapen: misbruik van de humanitaire hulp 

Vandaag komen de Kamercommissies buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking 

bijeen voor een spoeddebat over ex-Joegoslavië. Drie hulporganisaties zonden aan de vooravond 

daarvan deze, door ons enigszins  bewerkte oproep aan de voorzitter van de zitting, drs. H. Aarts.  

Door dr. J.J. van Soest . 

Bij het Nederlandse publiek, dat het draagvlak vormt voor noodhulporganisaties als Mensen in Nood, 

Oecumenische hulp en Memisa, bestaan over de oorlog in het voormalig Joegoslavië drie opvattingen 

die om de voorrang strijden.  
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Dit hulpkonvooi werd, op weg naar Gorazde, tegengehouden door Servische vrouwen. foto reuter 

Morele verontwaardiging over de wreedheid van de oorlog, de vluchtelingenstromen,  de kampen 

enzovoort, samengevat in de uitdrukking “Wat daar gebeurt, is een Godgeklaagd schandaal".  

Onbegrip over de handelwijze van de Verenigde Naties, de Europese Gemeenschap en “de politiek” 

in het algemeen, en een toenemend gevoel van machteloosheid, samengevat: "Waarom doen ze daar 

niks aan?”. 

Verwarring over de vraag of onder deze omstandigheden hulp nog zinvol is; wel leveren 

publieksacties geld en goederen op, maar relatief veel minder dan bijvoorbeeld voor Afrika. We krijgen 

bovendien relatief veel post met uitspraken als: "lk heb twintig jaar lang uw acties financieel gesteund, 

maar moet ik nog helpen als een dozijn vrouwen langs de weg een konvooi met hulpgoederen kan 

tegenhouden?"  

Intussen gaan wij, en onze collega-organisaties hardnekkig door met humanitaire hulpverlening. De 

stichting Mensen in Nood alleen besteedde in anderhalf jaar tijd 6,4 miljoen gulden aan zendingen 

levensmiddelen,  medicamenten, kleding enzovoort; SOH gaf in dezelfde periode voor 2,7 miljoen 

gulden steun, en Memisa hielp met 2,4 miljoen gulden op medisch gebied.  

Deze hulp is overwegend particulier, anders dan in Somalië, Zuid Soedan,  Koerdistan en dergelijke 

werken wij m ex-Joegoslavië weinig met middelen van de Nederlandse overheid of de Europese 

Gemeenschap, maar vooral met bijdragen van particulieren in Nederland. De hulp is niet-

discriminerend: criterium is de nood van mensen, ongeacht de etnische of religieuze groepering 

waartoe zij behoren of de plaats waar ze zich bevinden (het laatste uiteraard voor zover ze bereikbaar 

zijn). Ze is wijd verspreid: er zijn efficiënte en werkzame structuren voor hulpverlening. Het 

zwaartepunt ligt natuurlijk in Bosnië-Hercegovina en Kroatië, maar ook in Macedonië, Slovenië, 

Servië, Hongarije en Nederland helpen wij. De hulp wordt professioneel gecoördineerd: zowel binnen 

de verschillende netwerken (bijvoorbeeld tussen de kerkelijke hulporganisaties in Nederland, België, 

Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk enz.) als tussen de netwerken onderling (bijvoorbeeld tussen 

katholieke en islamitische hulpverleners in Bosnië). Ook de afstemming tussen particuliere en 

intergouvernementele organisaties verloopt in de regel goed. 

Signalen 

Omdat wij veelvuldig signalen krijgen uit onze Nederlandse achterban, en omdat wij ons blijven 

inzetten om een moeilijk karwei goed te klaren, menen wij met enig recht aandacht té mogen vragen 
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voor het volgende. In vroegere oorlogen was de burgerbevolking vaak het bijkomstige slachtoffer, 

zoals omstanders door verdwaalde kogels getroffen kunnen worden. Maar in ex-Joegoslavië (en niet 

alleen daar) is de burger het eerst doelwit geworden. De etnische zuiveringen zijn geen gevolg maar 

doel van de strijd. Waar vroeger de humanitaire hulpverlening zoveel mogelijk ongeacht de voortgang 

van de krijgshandelingen haar eigen weg ging, is zij nu tot instrument van de oorlogvoering gemaakt. 

Het al dan niet doorlaten van voedsel, brandstof en medicijnen voor burgers is onderdeel geworden 

van militair-strategische calculaties. Na het buskruit en de ABC-wapens, is er een nieuw, gruwelijk 

wapen ontwikkeld: de humanitaire hulp. Als humanitaire hulporganisaties zich misbruikt voelen, ligt dat 

overigens niet alleen aan oorlogvoerende partijen. Ook de wereldgemeenschap, en daarbinnen in het 

bijzonder de Europese Gemeenschap en de Verenigde Naties, gaat niet vrijuit. Hoewel regeringen en 

internationale organen zich inspannen om te helpen, en ook particulieren aanmoedigen om te (blijven) 

helpen, laten zij tegelijkertijd toe dat de hulp wordt gefrustreerd. Als afspraken inzake de vrije 

doorgang voor humanitaire hulpgoederen niet worden nageleefd, ziet Unprofor werkloos toe. Als 

afspraken over veilige zones worden gemaakt, wordt de noodzakelijke bescherming wel beloofd maar 

niet (of niet snel en ruim genoeg) geleverd. 

Er zijn cynici die zich afvragen of de humanitaire hulp niet averechts werkt; of echte oplossingen 

worden vertraagd doordat dankzij de hulp (een deel van) de druk wegvalt om de problematiek krachtig 

te benaderen. Het is een vraag die eigenlijk niet eens zou mogen opkomen. Als organisaties voor 

humanitaire hulp zetten wij ons tot het uiterste in en zijn bereid ook in schijnbaar uitzichtloze situaties 

daarmee voort te gaan, maar wij maken ons grote zorgen over het misbruik van de humanitaire hulp 

als instrument van oorlogvoering. Wij stellen ons ernstige vragen bij de bereidheid van de 

internationale gemeenschap om de minimaal noodzakelijke voorwaarden voor effectieve hulpverlening 

te garanderen. Wij zouden het betreuren als de indruk zou kunnen ontstaan dat humanitaire hulp dient 

als alibi voor besluiteloosheid en gebrek aan politieke daadkracht. Daarom doen wij een dringend 

beroep om tijdens het debat over de hulpverlening aan ex-Joegoslavië niet alleen te spreken over de 

gewenste omvang van de Nederlandse hulp, maar ook en vooral aandacht te geven aan de 

omstandigheden waaronder hulp kan of moet worden gegeven, en aan de voorwaarden waaraan 

moet worden voldaan om een zinvolle uitvoering van hulpoperaties te garanderen.  

De auteur is directeur van de Stichting Mensen in Nood/Caritas Neerlandica.  

Mede-ondertekenaars zijn de Stichting Oecumenische Hulp en de Stichting Memisa Medicus Mundi. 

 

Trouw / 21-08-1993 
DE KIER BIJDRAGE: PASCAL MESSER  

Initiatieven bij de vleet voor ex-Joegoslavië 

Is Nederland moe georganiseerd, gestreden en verzameld voor hulp aan het voormalige Joegoslavië? 

Nee, integendeel. Naast de grote, professionele hulporganisaties werken honderden Nederlanders 

voor hulp aan het voormalige Joegoslavië. De inzamelingen, uitwisselingen, stiltewachten, 

demonstraties en plannen zijn vaak idealistisch en kleinschalig. Soms mislukt het, maar meestal wordt 

er geruisloos verder gewerkt. Kranten worden dagelijks overstroomd met faxen, brieven en 

telefoontjes, vandaar: een kleine inventarisatie van particuliere initiatieven. 

De afdeling Midden-Nederland van de Stichting hulp aan Bosnië en Hercegovina scharrelde eens 

rond in de vluchtelingencentra en vond gediplomeerde Bosnische artsen en verpleegkundigen die 

graag gewonde landgenoten in Nederlandse ziekenhuizen wilden helpen verzorgen. De stichting 

benaderde het Academisch Ziekenhuis van Utrecht met de vraag of ze geïnteresseerd waren. 

De Bosnische medici spreken de landstaal, en bovendien is werken in het ziekenhuis natuurlijk beter 

dan stilzitten in een vluchtelingentehuis. De raad van bestuur van het Azu noemde het plan 

hartverwarmend' maar wees het af omdat er maar vijf Bosnische patiëntjes worden opgenomen. Wel 

mag de stichting ze een bezoekje brengen. 
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Dezelfde stichting is al maanden bezig het Bosnische echtpaar Dobécek uit het door Serviërs 

belegerde Doboi naar Nederland te laten overkomen. Twee dochters van het echtpaar zijn al in 

Nederland. De papieren van het echtpaar lagen klaar op het Nederlandse consulaat in Zagreb, toen 

gisterenmiddag bekend werd dat vader Dobécek naar het ziekenhuis moet voor een beenamputatie. 

Hij lijdt aan suikerziekte, waarvoor geen medicijnen voorhanden zijn. Het Azu is benaderd voor hulp. 

Frank de Brouwer uit Culemborg wil het grootschaliger aanpakken: zijn 'Yugo'-plan, dat hij aan onder 

andere Yoko Ono, Ronald Reagan, Guns 'n Roses, David Bowie, Gorbatsjov, Ted Turner van het 

televisiestation CNN, en de redactie van het radioprogramma de Breakfastclub stuurde, moet zes 

miljoen mensen op de been brengen. Zij moeten verzamelen in de Monfalcone vallei in Italië en 

vervolgens het liefst met een muziekinstrument in de handen het voormalige Joegoslavië 

binnenmarcheren. De wandeling moet via MTV en CNN wereldwijd live worden uitgezonden. Volgens 

De Brouwer is er niemand die een handgranaat durft te gooien naar zes miljoen ongewapende 

mensen. Zijn Yugo-plan noemt hij een vredelievende menselijke atoombom, waaruit na de explosie 

een regen van vrede zal vallen.  

Iets gemakkelijker te realiseren is het plan van Fred Pieters en zijn rockband Wild Ride uit Gouda. Zij 

brachten gisteren de single 'Stop the Fighting' uit, waarvan de opbrengst aan de Stichting Vluchteling 

wordt gegeven. Een woordvoerder van producent Ray's Music denkt dat Radio 3 de single wel wil 

promoten. Frits Spits vond het, volgens de stichting Vluchteling, in ieder geval een goed plan.  

Stichting Vluchteling uit Den Haag is samen met het Nederlandse Rode Kruis, de Stichting 

Oecumenische Hulp en de stichting Mensen in Nood een landelijke inzamelingscampagne gestart 

(giro 999), die vijf miljoen moet opbrengen. Tot dusver is er 100 000 gulden binnen. „Het bedrag lijkt 

niet hoog, maar gezien het gemiddelde bedrag van honderd gulden per donatie, verwachten wij dat 

onze hulpactie een groot succes wordt", aldus een woordvoerder gistermiddag. Het geld wordt 

besteed aan de bouw van winterbestendige onderkomens en aan de verbetering en het herstel van 

opvangcentra en huizen. Voor de inrichting hiervan worden ook kachels, brandstof en dekens 

verzameld.  

De katholieke vredesbeweging Pax Christi bracht begin deze maand de brochure 'Oorlog in voormalig 

Joegoslavië -een tragedie zonder eind?' uit met daarin een bundeling van lokale initiatieven. Zo 

worden er door het hele land vredeswakes, demonstraties, vakantiekampen, en 

vriendschapsverenigingen georganiseerd. De eerstkomende stille demonstratie van de appelgroep 

Westerbork wordt op 29 augustus bij het vroegere kamp Westerbork gehouden.  

Vredeswakes met het doel voorbijgangers even stil te laten staan bij de verschrikkingen in het 

voormalige Joegoslavië en andere gebieden worden iedere week door heel Nederland gehouden. Een 

kleine selectie:  

De Amsterdamse vredeswacht, elke woensdag van 13.00 uur tot 14.00 uur op het Beursplein (tel. 

020--6994320)  

Stiltekring Heerlen, elke eerste donderdag van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur op de 

Promenade (05700-24857).  

Utrecht, elke eerste zaterdag van de maand van 12.30 uur tot 13.00 uur bij de Stadhuisbrug (030-

717233).  

De stichting Pax Christi kinderhulp biedt kinderen uit het voormalige Joegoslavië vakanties aan bij 

geselecteerde gastgezinnen. Om ze wat rust te geven.  

Met Kerstmis 1993 komen groepen kinderen naar Nederland. 

Achttien vredesgroepen door heel Nederland zijn aangesloten bij Lopend Vuur. Deze groepen 

adopteren ex-Joegoslavische anti-oorlogsbewegingen en stuurt ze computers, modems, printers en 

papier. De groepen in het voormalige Joegoslavië kunnen zo zelf een communicatienetwerk voor 

informatie-uitwisseling opbouwen (080-240265).  

Het informatiecentrum Samen voor Vrede, hulp aan ex-Joegoslavië, is maandag en woensdag open 
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voor iedereen die iets wil doen voor het voormalige Joegoslavië. Damrak 83 in Amsterdam (020-

6228384). 

 

Nederlands Dagblad / 21-08-1993 

Opbrengst Joegoslavië actie 

 

DEN HAAG - De nationale inzamelingsactie van de stichting Vluchteling, het Nederlandse Rode Kruis, 

de Stichting Oecumenische Hulp en de stichting Mensen in Nood via giro 999 voor mensen in 

voormalig Joegoslavië heeft na een week actievoeren ongeveer 100.000 gulden opgeleverd. „Het 

streefbedrag van onze hulpactie is vijf miljoen gulden", zegt de woordvoerder. 

 

Trouw / 31-08-1993 

Vredesweek staat dit jaar in teken van 'Europa vlucht' 

Van onze kerkredactie AMSTERDAM - De vredesweek zal dit jaar in het teken staan van 'Europa 

vlucht. Het thema slaat volgens IKV-voorzitter Frans-Bauke van der Meer niet alleen op het grote 

aantal vluchtelingen in Europa, maar ook op het feit dat Europa wegloopt voor de 

verantwoordelijkheden die het heeft. 

Deze beide facetten vloeien volgens hem in elkaar over. De grens die het vreedzame en welvarende 

deel van Europa optrekt tegenover de vluchtelingen is volgens Van der Meer vooral zo schrijnend, 

omdat we in toenemende mate onmacht en onwil demonstreren om aan de oplossing van de 

conflicten die aan de vluchtelingenstroom ten grondslag liggen, zelf veel bij te dragen. Op 18 

september vindt in het Eemlandcollege in Amersfoort de officiële opening plaats van de Vredesweek 

die tot en met 25 september zal duren. De Vredesweek wordt behalve door het IKV ook gedragen 

door Vluchtelingenwerk Nederland, Pax Christi, Stichting Oecumenische Hulp (SOH) en Mensen in 

Nood. 
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De Volkskrant en Trouw 11-09-1993 

Advertentie Europa vlucht 

 

 

Trouw / 16-09-1993 

Conferenties 

• Europa vlucht. Werkdag van IKV, Vluchtelingenwerk Nederland, Pax Christi, st. Oecumenische Hulp, 

Mensen in Nood, tgv Vredesweek, 18/9, Amersfoort, 070-3507100. 

 

Leeuwarder Courant / 17-09-1993 

Conflicten in Europa staan centraal in Vredesweek 

 'Immigratiestroom onvermijdelijk' EUROPA VLUCHT 

UTRECHT - Jacques Willemse, hoofd rampen en vluchtelingen van de Stichting Oecumenische Hulp 

(SOH), weet het zeker: De huidige immigratiestroom in Europa is onvermijdelijk. „Als je buurman zijn 

zaakjes wel in orde heeft en je kijkt weer tegen een winter aan die je waarschijnlijk niet kunt 

doorkomen, dan ga je toch wel nadenken of je je boeltje niet eens moet pakken om te zien of je in 

Duitsland, Nederland of een ander Westeuropees land aan de slag kunt komen." 

  Het gesprek met Willemse vindt plaats aan de vooravond van de Vredesweek (19 tot en met 

25 september) die dit jaar in het teken staat van het thema 'Europa vlucht. Dat thema kan volgens 

Willemse niet los kan worden gezien van de economisch-maatschappelijke ontwikkelingen in Oost-

Europa. Volgens hem leiden verslechterende economische situaties onvermijdelijk tot conflicten. „De 

Bosnische oorlog is in de grond van de zaak geen etnische maar een economische oorlog. De raciale 

ondertoon van de Bosnische oorlog is een middel om mensen tegen elkaar op te zetten, maar het 

deplorabele verval van de Bosnische economie is het begin geweest van dit conflict." Als voorbeeld 

noemt Willemse de eis van de moslims om toegang te krijgen tot de Adriatische Zee. „Het gaat niet 

om dat stuk land er naar toe, maar om de havenplaats." 
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Hulp 

  SOH, gevestigd in Utrecht, biedt al meer dan veertig jaar hulp in de hele wereld. Vooral de 

oorlogen in de jaren tachtig in de Hoorn van Afrika hebben een zware wissel getrokken op de 

hulpverlening. Samen met tien andere organisaties, een „consortium van collega's in Europa", is in dat 

gebied voor een bedrag van meer dan ƒ 1 miljard aan hulp verleend. Sinds enkele jaren is SOH ook in 

Oost-Europa actief. „Ons werk in Oost-Europa is aanmerkelijk moeilijker dan in de Derde Wereld. Er 

bestaat in Oost-Europa nauwelijks een netwerk wat capaciteit heeft om in noodsituaties ook echt wat 

te doen. Ons speerpunt is er dan ook op gericht om daar wat aan te 

doen. 

  De hulporganisatie heeft onlangs een vertegenwoordiger naar 

Macedonië gestuurd om een veldpost op te richten, met het doel om in 

deze voormalige Joegoslavische deelstaat noodsituaties professioneel 

aan te pakken. „Ook het diakonaal werk van de kerken is daar nog niet 

klaar voor. Het is er nog steeds een stiefkindje. Men geeft een keer aan 

mensen - wij noemen dat charitas - maar er is nog niet gekeken naar de 

wortel van het probleem. Dat vereist een hele andere manier van 

benaderen. Bovendien wordt het nog bemoeilijkt door het feit dat je in 

sommige gebieden nog eens met honderdduizenden armen wordt 

geconfronteerd die de winter niet door kunnen komen als er niet wordt 

uitgedeeld. Er heerst een chaotische structuur waarvan je niet weet wie 

er morgen aan de touwtjes trekt. Het is een proces wat heel lang zal 

duren. Ze hebben geen tradities zoals wij. Dan weet je op een bepaald moment ook niet meer waar je 

dan moet beginnen." 

  Het zenden van een SOH-medewerker naar Macedonië past uiteraard ook heel goed bij het 

thema van de Vredesweek, die niet meer 'exclusief' van het Interkerkelijk Vredesberaad is. Behalve 

SOH zijn ook organisaties als Vluchtelingenwerk Nederland, Pax Christi en Mensen in Nood erbij 

betrokken. Willemse meent dat de boodschap die de vredesbeweging nu moet uitdragen aanmerkelijk 

ingewikkelder is geworden, vergeleken met de tijd toen men ja of nee zei tegen de kruisraketten. 

„Want wie weet het antwoord op de huidige ellende in Europa?" Hij houdt zijn hart vast als hij denkt 

aan wat er kan gebeuren in een strenge Joegoslavische winter. „De afgelopen winter daar stelde 

klimatologisch weinig voor. Maar als het daar echt gaat winteren en de oorlog blijft voortduren, dan 

kun je je daar geen voorstelling van maken. Het wordt een miljoenenslachting. Centraal-Bosnië ligt 

hoog en de sneeuw kan er tot aan het plafond reiken. Bovendien kan het er streng gaan vriezen. De 

huizen zijn er grotendeels vernield en brandstof is er niet meer. Als je de mensen dan door zulk 

winterweer niet meer kunt bereiken, zitten ze als ratten in de val."  

 
Jacques Willemse:  

„Als het straks echt gaat winteren in Bosnië wordt het daar een miljoenenslachting."  

Foto GPD 
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Actie 

  IKV, Pax Christi, SOH en Mensen in Nood starten in het kader van de Vredesweek vandaag 

een actie voor Bosnië onder het motto 'Veiligheid en dekens voor Bosnië. Kerken helpen. Doel van de 

actie is tweeledig: een krachtige oproep voor het onmiddellijk instellen van protectoraten in Mostar en 

Sarajevo en het inzamelen van geld voor extra humanitaire hulp in Bosnië met het oog op de winter. 

Lokale kerken en groepen wordt gevraagd de actie te ondersteunen en vorm te geven. Enkele andere 

activiteiten in Friesland: In de Grote Kerk te Leeuwarden wordt op zondag 19 september om 10.00 uur 

een oecumenische vredesdienst gehouden. Dat gebeurt ook op zaterdag 25 september, maar dan in 

de rooms-katholieke kerk van Heerenveen. Deze dienst begint om 19.00 uur. Verder haalt het IKV-

Friesland de heer Wam Kat naar Bolsward. Kat, die als vrijwilliger in kinderkampen in het voormalige 

Joegoslavië werkt, praat op dinsdag 21 september met scholieren van het Titus Brandsma College, 's 

Middags tussen 14.00 en 15.30 zijn ook andere belangstellenden welkom. Plaats: Titus Brandsma 

College, Plein 1455, Bolsward. 

 

Nieuwsblad van het Noorden, Limburgs dagblad, NRC Handelsblad en Leeuwarder Courant / 

18-09-1993 
Advertentie “Bosnië” 

 

 

Nederlands Dagblad / 18-09-1993 

Kerken landelijk in actie voor Bosnië 

UTRECHT — 'Veiligheid en dekens voor Bosnië. Kerken helpen', zo heet een landelijke actie die 

vandaag van start gaat. Het IKV, Pax Christi, Mensen in Nood en Stichting Oecumenische Hulp (SOH) 

willen hiermee de strijd aangaan „tegen het cynisme over Bosnië". De actie krijgt zowel „een 

humanitaire als een politieke poot", aldus Pax Christisecretaris Jan ter Laak. „Met de winter voor de 

deur krijgen de Bosniërs het moeilijker. We willen de hulpverlening een extra impuls geven door 

dekens en kachels naar vooral het platteland te sturen. Maar het bijzondere van deze actie is dat we 

ook de politiek trachten te bewerken." De komende dagen versturen de organisaties duizenden 
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formulieren naar hun achterban. Mensen die meedoen aan de actie, sturen een formulier naar het 

gemeentebestuur of de Tweede Kamer. Daarin wordt gepleit voor onmiddellijke instelling van de 

voorgestelde protectoraten. 

 

Trouw / 18-09-1993 

Kerkelijke actie wil dekens en veiligheid voor benard Bosnië 

Van een onzer verslaggevers UTRECHT - Dekens voor Bosnië, dat z’n tweede oorlogswinter ingaat 

en het onmiddellijk onder internationaal bestuur stellen van de steden Sarajevo en Mostar. 

Dat zijn de humanitaire en politieke speerpunten van de actie Veiligheid en dekens voor Bosnië. 

Kerken helpen', waarmee de r.-k. vredesbeweging Pax Christi-Nederland, het Interkerkelijk 

vredesberaad (IKV) en de hulporganisaties Mensen in nood en Stichting oecumenische hulp 

aanknopen bij de jaarlijkse Vredesweek die vandaag begint. 

De actie mag met recht een bliksemactie heten. Woensdag bereikte de vredesorganisaties in heel 

Europa een verzoek van de Helsinki Citizens Assembly, bijeen in Den Haag, om politieke druk uit te 

oefenen. De mensenrechtenorganisatie wil dat de internationale gemeenschap nu al de Bosnische 

steden Sarajevo en Mostar onder internationaal toezicht plaatst, vooruitlopend op een eventueel 

vredesakkoord. In het laatste, op het laatste nippertje gesneuvelde, vredesplan van de VN-

onderhandelaars Owen en Stoltenberg werd reeds voorzien in het instellen van protectoraten in 

Mostar en (een deel van) Sarajevo. Sarajewo komt onder het bestuur van de Verenigde Naties en 

Mostar onder die van de Europese gemeenschap. De Helsinki Citizens Assembly vindt de 

protectoraten een van de weinige lichtpuntjes in het vredesplan. Onder internationaal toezicht kan het 

vreedzaam samenleven van moslims, Kroaten en Serviërs weer op gang komen, hoopt de assemblee. 

Met wie weet daardoor een uitstraling naar andere steden en delen van Bosnië-Hercegovina, dat in 

drie etnische mini-staatjes opgedeeld dreigt te gaan worden. De Helsinki Citizens Assembly is, 

evenals Pax Christi en het IKV, fel tegen zon oplossing gekant. „Het door de internationale 

gemeenschap opleggen van staten op etnische grondslag zal miljoenen mensen veroordelen tot het 

leven in permanente angst en steunt racisten en nationalisten wereldwijd", sprak de assemblee in Den 

Haag uit. ~Je hebt de plicht te protesteren tegen iets wat slecht is, in de hoop er iets beters van te 

maken", zei Pax Christi-secretaris J. ter Laak gisteren bij de presentatie van de Nederlandse actie 

voor Bosnië. In alle Europese landen zal een soortgelijke actie worden gevoerd, inclusief Sarajevo, 

waar vandaag de protectoraats-affiches op grote schaal zullen worden aangeplakt. Mikpunt van de 

politieke lobby zijn gemeenteraden, politieke partijen en parlementen aan wie de achterban kant en 

klare resoluties kan toesturen, waarin gevraagd wordt om directe instelling van de protectoraten. 

Internationaal toezicht zonder invulling voldoet niet, waarschuwen de vredesorganisaties. Behalve 

materiële ondersteuning is morele steun nodig, door contacten te leggen tussen de twee steden en 

internationale of maatschappelijke organisaties, en door het benutten van stedenbanden. Mostar heeft 

nog geen zusterstad in Europa, Sarajevo telt er maar liefst vijf. Een ervan, het Engelse Coventry, 

onderzoekt momenteel hoe het kan helpen bij de wederopbouw van Sarajevo. Met de anderen zal de 

Helsinki Citizens Assembly op korte termijn contact opnemen. 

Machteloosheid 

De humanitaire hulp dient, behalve om Bosnië de winter door te helpen, om Europeanen te verlossen 

van hun gevoel van machteloosheid en cynisme over de Joegoslavische burgeroorlog. Tijdens en na 

de Vredesweek zal geld worden ingezameld voor dekens, allesbranders, kinderondergoed en -

schoeisel. H. Zomer van Mensen in nood / Stichting oecumenische hulp maakt zich geen zorgen of de 

goederen de mensen wel zullen bereiken. Dankzij de lokale kerken zijn beide hulporganisaties in staat 

zelfs goederen op het platteland te distribueren, iets waar de Verenigde Naties helemaal niet aan toe 

komt. Maar Mostar en Sarajevo zijn ook voor de twee vooralsnog gesloten gebied. 

In de verklaring van de vier organisaties ontbreekt steun aan de Bosnische president Izetbegovic die 

dwars lag bij het laatste vredesplan, omdat hij voor de mini-moslimstaat meer land en toegang tot de 
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zee wil. “Dan zou je binnen een kader stappen van een structuur (de etnische opdeling, red) die je ten 

diepste verafschuwt", legde ds. W. R. van der Zee, secretaris van de Raad van kerken, uit. Het doel 

blijft, bevestigde J. ter Laak, dat héél Bosnië-Hercegovina onder de hoede van de VN komt, hoe 

onhaalbaar dat op dit moment ook lijkt. „Ook al lijkt de situatie uitzichtloos, er kunnen heel 

verrassende dingen gebeuren", wees hij op het Midden-Oosten. 

 

Leeuwarder Courant / 23-09-1993 

Kerken geven startschot voor nieuwe actie Bosnië 

UTRECHT (ANP) - Vier kerkelijke hulp- en vredesorganisaties hebben gisteren het startschot gegeven 

voor een nieuwe actie voor Bosnië. De kerken willen zich sterk maken voor protectoraten in de steden 

Sarajevo en Mostar. Ook willen ze dekens inzamelen met het oog op de komende winter. 

De initiatiefnemers van de actie zijn het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), Pax Christi, Mensen in 

Nood en de Stichting Oecumenische Hulp (SOH). De actie werd in Utrecht gepresenteerd tijdens een 

beraad in het kader van de vredesweek. 

Met de actie voor protectoraten spelen de organisaties in op een voorstel dat momenteel in de 

vredesonderhandelingen centraal staat. Het voorstel gaat over een EG-bestuur in Mostar en een VN-

bestuur in Sarajevo. Volgens IKV-secretaris Mient Jan Faber is de steun van buitenaf hard nodig. Hij 

vreest dat de VN en de EG anders geen serieuze invulling geven aan de protectoraten. Volgens Faber 

moet de internationale gemeenschap militaire bescherming garanderen en het volledige bestuur van 

de steden op zich nemen. Het IKV en Pax Christi roepen het Nederlandse volk op om druk uit te 

oefenen op gemeentebesturen en de Tweede Kamer. De vredesorganisaties hopen dat de overheden 

zich achter het voorstel van de protectoraten scharen. 

De vredesorganisaties hopen dat door de protectoraten Sarajevo en Mostar bespaard blijven voor een 

etnische opdeling. Faber: „er zijn daar mensen die proberen ondanks hun verschillende etnische 

komaf met elkaar samen te werken. Dat moeten we steunen. Misschien krijgt dat op termijn uitstraling 

naar de regio". 

Oorlogsbazen 

Faber zei de indruk te hebben dat de Verenigde Naties in Bosnië zich soms meer laten leiden door de 

uitkomsten van onderhandelingen met 'oorlogsbazen' dan door mensen met vredesinitiatieven. Hij 

mocht bijvoorbeeld van de VN geen brieven van Nederlandse kinderen vervoeren die bestemd waren 

voor kinderen in Sarajevo. Ook weigeren de VN volgens hem mee te werken aan transport van 

materiaal van een onafhankelijk radiostation in de Bosnische hoofdstad. Tijdens het beraad, met als 

thema 'schaamtegevoelens jegens Bosnië', werden ook de houding en de acties van de 

vredesorganisaties in de afgelopen tijd geëvalueerd. Jan ter Laak van Pax Christi wees erop dat de 

vredesorganisaties betrekkelijk laat begonnen zijn met het leggen van contacten in Bosnië. „Met vallen 

en opstaan hebben we in dat gebied de weg moeten vinden". Toch vindt hij dat de Nederlandse 

vredesbeweging er al met al goed van af komt. „Al in een vroeg stadium was er onderlinge consensus 

en hebben we de 'safe havens' op de politieke agenda gekregen." 
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MIENT JAN FABER 

 

De Telegraaf / 01-10-1993 

Forse gift aan India van kerk 

Van onze correspondent 

UTRECHT, vrijdag 

De Stichting Oecumenische Hulp heeft gisteren namens de Nederlandse protestantse kerken 100.000 

dollar beschikbaar gesteld voor de slachtoffers van de aardbeving in India. 

Het geld is overgemaakt aan de Indiase hulporganisatie CASA, die met de kerken in dat land nauwe 

banden heeft. De bijdrage is bedoeld voor tijdelijke huisvesting in tenten, voedsel, medicijnen en 

gaarkeukens. 
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Het Parool, De Volkskrant / 05 en 09-10-1993 

Advertentie “India geschokt” 

 

 

Limburgs Dagblad / 05-10-1993 

Hulpactie voor India van start 

DEN HAAG - Onder het motto 'India geschokt' voeren de gezamenlijke hulporganisaties deze week 

actie om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving in India. Dat hebben de 

hulporganisaties gistermorgen in Den Haag besloten. Door middel van reclamespotjes op radio en 

televisie en advertentiecampagnes in de landelijke dagbladen, hopen de hulporganisaties tot en met 

10 oktober zo veel mogelijk geld in te zamelen op gironummer 555, dat speciaal voor deze actie is 

opengesteld. Het televisiespotje is sinds gisteravond zowel te zien op Ned 1, 2 en 3 als RTL 4 en 5. 

Overeenkomstig het verzoek van de Indiase regering stellen de hulporganisaties het geld tér 

beschikking aan de Indiase partnerorganisaties. Daarnaast worden wel goederen en personeel 

ingevlogen. De Indiase partnerorganisaties zijn volgens woordvoerder Jaap 't Gilde van de Stichting 

Oecumenische Hulp echter vrij goed voorbereid op een natuurramp als een aardbeving. 

Nederlands Dagblad / 07-10-1993 

Initiatief Rotterdamse studenten In december eten voor de ander in Krappetaria's 

(van onze red. kerkelijk leven) 

ROTTERDAM - Tussen 6 en 24 december zullen er in Rotterdam, als het aan een groep christelijke 

studenten ligt, vier zogenaamde Krappetaria's te vinden zijn. Ze hebben daartoe de stichting Krappe 

Kerst opgericht. 

In navolging van het Londense 'Christmas Cracker project', dat al vier jaar met veel succes 

geëxploiteerd wordt, willen de studenten geld inzamelen voor projecten in de Derde Wereld, bij wijze 

van 'Kerstcadeautje. In de Krappetaria's' zullen maaltijden geserveerd worden, waarvóór de bezoeker 

zelf de prijs mag bepalen. In Londen bleek deze manier van aandacht vragen voor de Derde Wereld 

erg aan te slaan. Bovendien waren de bezoekers daar bereid aanzienlijke bedragen voor hun maaltijd 
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neer te tellen. De Rotterdamse studenten hopen dat hun stadgenoten er net zo over denken. In de 

Britse hoofdstad is in die vier jaar al meer dan negen miljoen gulden ingezameld. 

Een groep van 25 mensen treft de voorbereidingen voor het project. Hun belangrijkste zorg is 

momenteel het vinden van enkele leegstaande panden. „Dat is lastig", vertelt Olaf Looije, een van de 

initiatiefnemers. „We zijn op zoek naar één groot pand en drie kleinere panden in verschillende 

Rotterdamse winkelcentra en willen drie koffiekramen inrichten. Daarnaast benadert men op dit 

moment jeugdgroepen van allerlei Rotterdamse kerken en gemeenten om mee te gaan werken." 

Er zijn veel medewerkers nodig om de panden drie weken lang permanent te bemannen. Daarnaast 

moeten er mensen zijn die erop kunnen toezien, dat de maaltijden van goede kwaliteit zijn en dat alles 

volgens de eisen op het gebied van hygiëne verloopt. 

De initiatiefnemers hopen met de Krappetaria's niet alleen de Derde Wereld te helpen. Ze willen ook 

jongeren aanmoedigen zich actief en nuttig in te zetten voor mensen in nood. Ten derde willen ze 

Nederlanders op ludieke wijze bewust maken van armoede in de Derde Wereld. Deze manier van 

armoedebestrijding is volgens hen effectiever dan mensen te confronteren met schokkende foto's — 

dat gebeurt al te vaak. 

De studenten hopen met de Krappetaria's een winst van een ton te maken. Dit geld zal verdeeld 

worden over nog nader te bepalen projecten van Memisa, Stichting Oecumenische Hulp, Tear Fund, 

ZOA Vluchtelingenhulp, Stichting Redt een Kind en Terre des Hommes. Alles staat of valt echter met 

het vinden en mogen gebruiken van de panden 

 

Het Parool / 11-10-1993 
Meningen  

Na een militair fiasco ook nog een moreel bankroet?  

door JACQUES WILLEMSE 

Bevrijders zijn bezetters geworden. Een corrupte bendeleider werd volksheld en zowaar 

gesprekspartner voor VS en VN en de problemen van Somalië zijn teruggebracht tot die van Zuid-

Mogadisjoe, aldus Jacques Willemse van de Stichting Oecumenische Hulp in Utrecht. Hij bezocht het 

land vele malen. 

“Moeten wij elkaar hier ook gaan uitmoorden voor iemand ons te hulp Komt?" Aan het woord is sultan 

Said, en van de traditionele oudsten in Noord-Somalië. Het gesprek was terecht gekomen op de 

problemen die worden veroorzaakt door de ongeveer tweehonderdduizend vluchtelingen die in 1992 

en 1993 uit het zuiden van Somalië naar deze noordelijke streken zijn gevlucht voor het geweld in 

Kismayo en Mogadisjoe.  

De lokale bevolking, veelal zo arm als kerkratten, heeft ze gastvrij ontvangen. Maar de prijs is hoog. 

Armen delen hun schaarse eten en huisvesting met andere armen en na een half laar is iedereen hard 

bezig de laatste eindjes aan elkaar te knopen.  

Toch is deze regio van Galcaio tot Bosasso en van Eil tot Goldogob al sinds midden 1992 rustig. Toen 

het uiteenvallende leger van de voormalige dictator Barre eenmaal was verdreven, hebben de 

oudsten met veel tact en wijsheid, en hier en daar ook met harde hand, zelfde 'peace keeping' ter 

hand genomen. En na tien dagen en vaak ook halve nachten het gebied doorkruist te hebben, kan ik 

getuigen dat deze traditionele structuur nog prima functioneert. In de hele regio waren vijf VN-

vertegenwoordigers. En geén hulp!  

We praten over maart 1993. Tijdens die reis en ook later heb ik me vaak afgevraagd of die 

afwezigheid van de VN-macht in Somalië (Unosom) niet een zegen was. En ik was niet de enige. Veel 

oudsten reageerden ook terughoudend op mijn vragen over Unosom. En toen ik ietwat overhaast 

Galcao moest verlaten, omdat Aideeds huurlingen met de zoveelste aanval dreigden, was de reactie 
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ronduit bitter: "We hebben de VN al maanden om blauwhelmen gevraagd hier, om een buffer te 

vormen tussen ons en hen. Ze lachen ons uit en hier is géén televisie!" 

De stad die ik in de loop der jaren vele malen had bezocht en kende als een levendige marktstad, was 

vrijwel leeg en zwaar beschadigd door de gevechten. Pakistani en Amerikanen verveelden zich op het 

strand van Mogadisjoe. Is het vreemd dat de mensen bitter waren en absoluut geen vertrouwen 

hadden in de VN? 

En nu is Somalië verkleind tot twaalf vierkante kilometer, Aideeds territorium in Zuid-Mogadisjoe. Op 

zichzelf wel handig, want in deze micro-situatie concentreert zich het hele macro-debacle van wat als 

een tragikomedie van brokkenpiloten begon. 

Als het allemaal niet zo in-triest was en er niet zo veel mensenlevens nu en in de toekomst op het spel 

stonden, zou je er hartelijk om kunnen lachen. Bevrijders zijn bezetters geworden. Een corrupte 

bendeleider uit de stal van ex-president Barre, een zakkenvuller en drugssmokkelaar, wordt een 

volksheld! Let wel: nog steeds in het perspectief van dat klemde vierkantje in Zuid-Mogadisjoe. 

Na enige maanden van negentiende-eeuwse kanonneerboot-politiek, zij het met modernere wapens, 

zijn we de volgende fase ingegaan. Bendeleider Aideed biedt de grootmacht Verenigde Staten een 

staakt-het-vuren aan. Een speciale afgezant van president Clinton gaat onderhandelen en zelfs de 

moord op 24 Pakistaanse blauwhelmen wordt Aideed niet meer automatisch in de schoenen 

geschoven. 

Er komt een onafhankelijk onderzoek. Dat onderzoek is overigens allang verricht, maar de VN heeft er 

een eigen, 'aangepaste' versie van bekendgemaakt. Ondertussen worden honderden miljoenen 

verspild aan het binnenvliegen van Amerikaanse versterkingen om de fouten goed te maken die van 

het begin af aan zijn gemaakt. Honderden miljoenen die hadden kunnen worden gebruikt om in 

Somalië vitale sectoren van het openbare leven te herstellen: onderwijs, medische zorg, veterinaire 

diensten enzovoort. 

Toch past deze zoveelste ommezwaai in het Amerikaanse beleid wel in een strategie. Lang voor 

president Bush' plotselinge besluit om de redder' van Somalië te worden, was het Pentagon al tot de 

conclusie gekomen dat een nieuwe dictator op de troon in Mogadisjoe de beste oplossing zou zijn. 

Hun oog was gevallen op generaal 'Morgan', de schoonzoon van Barre, in Somalië beter bekend als 

'de slager van Hargeisha'. Hij was het die open steden als Hargeisha en Burao, in wat nu bekend staat 

als Somaliland, liet platbombarderen nadat zijn troepen door opstandelingen waren verdreven. Bij de 

tegenacties kwamen duizenden burgers om en vluchtten honderdduizenden naar Ethiopië. Niet de 

meest voor de hand liggende kandidaat in de ogen van de Somalische bevolking derhalve. Maar als 

een duveltje uit een doosje verscheen Morgan met zijn goedbewapende manschappen in Zuid-

Somalië en wel in dezelfde tijd dat Amerikaanse vliegtuigen voedsel binnenvlogen. 

Te vrezen valt dat president Clinton in zijn ijver om jongens uit dit wespennest te halen dezelfde weg 

op zal gaan. Wordt de naam van de nieuwe president van Somalië Mohammed Farah Aideed? Na 

een militair bankroet ook nog een moreel bankroet? Een nieuwe ronde van burgeroorlog die zich in 

dat geval niet zal beperken tot Zuid-Mogadisjoe? In de coulissen wachten nog zon twaalf tot vijftien 

bendeleiders op hun kans en sommigen van hen hebben bewezen geen haar beter te zijn! God 

verhoede dat de Verenigde Naties en de president van de VS dit het Somalische volk aandoen! 

En dat terwijl de alternatieven aanwezig zijn. Die alternatieven zijn niet eenvoudig en zullen veel tijd 

kosten. Niet in de laatste plaats omdat er tot nu toe zoveel fouten zijn gemaakt. Het ontwapenen van 

de bendes in sommige delen van Somalië is nu veel moeilijker dan in december vorig jaar. Maar het 

zal wel moeten gebeuren, wil men het traditionele bestuurssysteem in Somalië een kans geven. 

En precies daar ligt de sleutel tot de oplossing van dit drama. Samen met goedgekozen rehabilitatie- 

en ontwikkelingsprojecten. Goedgekozen omdat ze van en voor de mensen moeten zijn. En niet, zoals 

in het verleden, een bron van inkomsten voor schaamteloze zakkenvullers, al of niet met een geweer 

in de hand. 
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Zon strategie heeft tijd nodig, veel tijd en vereist een jarenlange aanwezigheid van de VN in Somalië. 

Maar wel op een andere manier graag! Geen 'bom again'-christenen als admiraal Howe, die het geluid 

van Cobra-helikopters het geluid van de vrijheid noemde, een dag nadat vanuit die toestellen op 

burgers was geschoten. Maar 'elderly statesmen' als Sahnoun, die al in een eerder stadium het veld 

moest ruimen omdat hij de lange, langzame weg van overleg met de traditionele regeringen was 

begonnen. Het vereist ook nauwe samenwerking met regeringen van goede wil in de regio. Al was het 

maar om te voorkomen dat het wapentuig, dat nu in Somalië is, elders opduikt en daar tot nieuwe 

conflicten leidt. 

De eerste bemoedigende stap in dit moeilijke proces zou kunnen zijn dat de Verenigde Naties nu 

eindelijk eens optreden als 'volkerenorganisatie' in plaats van als een innerlijk verdeelde club van 

ruziënde politici, die vredestichten hebben verlaagd tot goedkope successen behalen voor de camera. 

 
FOTO REUTER Openlijke steun in Zuid-Mogadisjoe voor bendeleider Aideed. 

 

Nieuwsblad van het Noorden 
Week na de aardbeving leeft India nog in shock 

De actie 'India geschokt', die de gezamenlijke hulporganisaties de afgelopen week hebben gevoerd, 

verloopt slecht. Er is nog maar zo'n 700.000 gulden aan giften binnengekomen op gironummer 555. 

UTRECHT — Voor iemand die de afgelopen veertig uur geen bed heeft gezien en net terug is van het 

andere eind van de wereld, oogt Jan Hoeksema (44) van de Stichting Oecumenische Hulp nog 

opvallend fris en monter. "Ach ja, de eerste dag ben je nog zo hyper. De terugslag volgt meestal een 

dag later". 

Hij diept een Indiaas tijdschrift op uit zijn tas, bladert er even door en legt het dan open op tafel. Twee 

pagina's met in kleurenfoto's tonen de verwoestingen die de aardbeving in de vroege ochtend van 

donderdag 30 september aanrichtte in de deelstaat Mahurastra in het hart van India. 
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Zijn wijsvinger blijft rusten op een puinhoop die ooit een huis was. "Moet je dat stuk dak eens zien. 

Eerst een stel zware balken en daar bovenop nog eens een laag leem van wel een halve meter dik. 

Dat is hartstikke zwaar!" 

Het is een van de verklaringen waarom er in een niet al te dicht bevolkt landbouwgebied, zo'n 25.000 

van de 150.000 bewoners het leven lieten tijdens de aardbeving, terwijl eenzelfde aantal gewond 

raakte. "In de hogere lagen in dit heuvelachtige gebied liggen granietblokken", verklaart Hoeksema. 

"Die gebruiken de boeren om hun huizen te bouwen. Ze stapelen die zware brokken op elkaar en 

smeren er dan een beetje leem tussen. Vandaar dat deze aardschok van 6,4 op de schaal van 

Richter, wat niet eens zo zwaar is, toch zulke verwoestingen heeft aangericht. Het gebied dat echt is 

getroffen, is hooguit honderd vierkante kilometer 

groot. Maar dan praat je wel over een gebied waar dan ook alles is vernietigd. De zeventig dorpen die 

er lagen, zijn met de grond gelijk gemaakt". 

Het noodlot in het grensgebied van de districten Latur en Osmanabad heeft selectief toegeslagen. 

Hoeksema: "Verreweg de meeste slachtoffers zijn gevallen onder de boerenbevolking. Want de arme 

dagloners, de laagste kaste van lijfeigenen, leven in hutjes. Zij hebben niet eens het geld om huizen 

van granietsteen te bouwen". 

Dat plaatst de Indiase hulporganisaties volgens Hoeksema voor een lastige keuze. "Helpen jullie nu 

ook de armen die in een hutje wonen aan een nieuw huis, heb ik ze gevraagd. Dat zullen we zeker 

doen, zeiden ze, ook al levert dat grote problemen op tussen de verschillende kasten. Maar nu ligt de 

hele samenleving daar overhoop. Dat is misschien het geschiktste moment om meteen wat aan de 

kastentegenstellingen te doen". 

Hoewel de regio juist bekend staat als een veilig gebied, meent Hoeksema dat er met de 

wederopbouw toch aardbeving-bestendig moet worden gebouwd. "Want de kans op herhaling is zeker 

niet uitgesloten. Afgelopen zaterdag was er nog een schok van 5,3. Mensen durven ook niet meer in 

hun huizen, of wat daarvan over is, te slapen. Zo zag ik dat ze met hun riksja's en alles wat 

voorhanden was, gewoon een deel van een doorgaande weg afsloten en daar hun beddegoed 

uitspreidden om de nacht door te brengen. Dat was ook een soort protest om te zorgen dat er wat aan 

hun situatie werd gedaan". 

Wat Hoeksema ook opviel, was de gelatenheid onder de bevolking. "Het was bijna een week na de 

aardbeving en nog verkeerden de mensen in een soort shocktoestand. Het lijkt nog niet tot ze door te 

dringen. Je ziet ze ook niet huilen en ze groeperen zich niet. Ze zijn niet eens in staat een eigen 

onderkomen te bouwen. Om die passiviteit te doorbreken, is het zaak dat ze snel keukengerei, 

landbouwgereedschappen en zaaigoed krijgen, zodat ze weer voor zichzelf gaan zorgen". 
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JAN HOEKSEMA ...terug uit rampgebied 

 

Leeuwarder Courant / 10-11-1993 

Fries comité voor Bosnië 

LEEUWARDEN - Het Friese Interkerkelijk Vredesberaad, Vrouwen voor Vrede en het Maatschappelijk 

Activeringswerk (OSOF) hebben een voorlopig initiatiefcomité voor hulp aan Bosnië opgericht. Dit 

heeft Aggie van der Meer van IKV-Friesland gisteren bekend gemaakt tijdens een vergadering van de 

Friese Raad van Kerken. 

  Het Friese comité sluit zich in eerste instantie aan bij de reeds bestaande landelijke actie 

'Bescherming en dekens voor Bosnië', gelanceerd door onder meer Pax Christi, het landelijk IKV. 

Mensen in Nood en de Stichting Oecumenische Hulp. 

  Doel van deze actie is geld in te zamelen voor bescherming van de bevolking tegen de 

winterse kou. Daarnaast is net ook een solidariteitsactie. Centraal staat daarbij steun aan initiatieven 

voor wederopbouw van de multiculturele samenleving in voormalig Joegoslavië, om te beginnen in 

twee te beschermen gebieden: Mostar en Sarajevo. 

Plaatselijke kerken en maatschappelijke organisaties in Friesland worden door het comité opgeroepen 

de actie te steunen. Ook de zes Friese gemeenten die lid zijn van het platform gemeentelijk 

vredesbeleid zijn benaderd het Friese Bosnië-comité wil nog een stap verder gaan. 

  Aggie van der Meer: „Wij willen de komende tijd onderzoeken of het mogelijk is contacten te 

leggen tussen groepen in voormalig Joegoslavië en groepen in Friesland. Het is op dit moment daar 

nog een enorme chaos. De civiele samenleving in voormalig Joegoslavië moet opnieuw opgebouwd 

worden en daar is onze solidariteit voor nodig."  

Of een en ander slaagt, is afhankelijk van de situatie in het oorlogsgebied en van de bereidheid van 

Friese kerken, burgerlijke gemeentes en maatschappelijke groeperingen om mee te doen. Op 8 

februari organiseert het comité een avond in Leeuwarden.  

Belangstellenden kunnen dan informatie krijgen (of geven) voor van projecten in voormalig 

Joegoslavië. 
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Nederlands Dagblad / 22-11-1993 

Maar 'Kerk in actie' mag 'Kerkbalans' niet negatief beïnvloeden  

Hervormde Kerk doet mee aan media-actie voor Derde Wereld 

(van onze red. kerkelijk leven) 

DOORN - De hervormde synode heeft zaterdag besloten mee te doen aan het ontwikkelen van een 

breed-kerkelijke geldwervingsactie voor de Derde Wereld, die via de publieke kanalen', oftewel de 

media, gevoerd zal gaan worden. Onder de (werk)titel 'Kerk in actie' slaan daarbij diverse raden en 

deputaten op het terrein van zending, werelddiakonaat en kerkelijke ontwikkelingssamenwerking 

(ZWO) de handen ineen. Diverse grote en kleine kerken doen mee. 

De synode liet een enkel 'maar' horen. Wanneer mocht blijken dat genoemde geldwervingsactie een 

nadelige invloed heeft op de overige geldwerving in de kerk, dan zou dit aanleiding kunnen zijn op het 

besluit terug te komen. 

'Kerk in actie' zal een soort tegenhanger worden van de actie 'Kerkbalans' (geldwerving voor eigen 

kerkelijk gebruik). Het zal nog wel even duren voordat de via de media te voeren actie, gericht op 

kerkleden en randleden, gestalte krijgt. Het moderamen zal bij voorbeeld eerst de evaluatie-criteria 

moeten goedkeuren. En bij voorbeeld de (syn.) Gereformeerde Kerken zullen nog officieel hun fiat 

moeten geven. 

Ook EO 

De grote en diverse kleine protestantse kerken grijpen naar het middel van een media-actie, omdat is 

gebleken dat via de binnenkerkelijke kanalen de organisaties voor ZWO onvoldoende in staat zijn 'om 

het werk en de visies van partnerkerken elders in de wereld naar een groter publiek over te brengen' 

blijkt uit een toelichting bij het voorstel van de stuurgroep 'Kerk in actie’. 

Ter synode werd gevraagd waarom alleen de omroepen NCRV en IKON worden genoemd, maar uit 

de beantwoording van de heer D.W. de Haan bleek dat het zeker de bedoeling is met de EO te 

onderhandelen, ten einde ook de ‘gereformeerde gezindte' er bij te betrekken. 

Niet alle hervormde raden stonden van meet af aan positief tegenover het initiatief. Volgens mevr. 

M.B. Jongeneel-Touw van de Raad voor de Zending heeft uiteindelijk de doorslag gegeven, dat het 

wenselijk is de beeldvorming over de Derde Wereld positief te beïnvloeden. Dat beeld is volgens de 

stuurgroep vaak „negatief gekleurd, oppervlakkig en generaliserend". Zo geven hulpacties bij rampen 

voeding aan de opvatting „dat de problemen gesitueerd zijn in het Zuiden en de oplossingen in het 

Noorden." 

De synode sprak uit dat tot de vereiste goede beeldvorming ook behoort het „laten uitkomen dat 

kerkewerk meer is dan het werk van de diakonie en de zending". 

Titel 

Met de titel van de actie waren diverse synodeleden weinig ingenomen. De synode gaf daarom de 

opdracht mee een andere naam voor de actie te verzinnen. Mevr. Jongeneel had als suggestie 

'Kerken werken overzee’. Ds. B.A.M. Luttikhuis, die de naam „te pompeus en te pretentieus" vond, 

stelde voor: 'Kerk voor anderen’. Volgens ds. D.M. de Jong zit er in de werktitel iets van 

zelfvoldaanheid. „Mijn angst is heel groot dat de kerk ten behoeve van de armen, op kosten van de 

armen zich presenteert." Ds. Y.C. de Groot plaatste kanttekeningen bij het zogenaamde 

oecumenische karakter van de actie. Er wordt volgens hem naar buiten toe „een schijn van oecumene 

gewekt", maar in feite blijft in alle organen een zelfstandigheid behouden. (Aan 'Kerk in actie' gaan ook 

de organisatie Stichting Oecumenische Hulp, 'Kinderen in de knel' en het ICCO meedoen). 

Ds. G. Boer van de Generale Diaconale Raad stelde naar aanleiding van opmerkingen, dat het niet de 

bedoeling is van de media-actie, dat gemeenten daarbij „verdampen". De actie moet volgens hem 

gezien worden als ondersteuning van wat er in de gemeenten aan Derde-Wereld-werk wordt gedaan. 
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Bij passeren van de informatienota (verslag werkzaamheden breed moderamen afgelopen kwartaal) 

kwam het zogenaamde port vrijdom van de kerk kort aan de orde. Om het aantal postzegels — per 1 

januari 1994 zelf te betalen — te beperken, zal het centrale kantoor in Leidschendam slechts één 

maal per maand mailings gaan uitsturen, en wel op iedere tweede vrijdag van de maand aan 

kerkeraden en predikanten en op elke derde vrijdag naar kerkvoogdijen en diaconieën. Diaken J. Eits 

stelde voor de post eerder te versturen, omdat het niet altijd zeker is dat de vrijdagpost op zaterdag 

aankomt, zodat PTT beambten mogelijk gedwongen worden op zondag te werken. Mevr. W.A.M. 

Steker-Meijer, secretaris algemene zaken, zal hiernaar kijken. 

 

Trouw / 22-11-1993 

Kerk Samen naar chari-markt Kerken verenigen actie voor zending en werelddiakonaat 

Van een onzer verslaggevers DOORN - De Nederlandse hervormde kerk gaat deelnemen aan een 

gezamenlijke fondswervings- en publiciteitscampagne van Nederlandse kerken om hun zendings- en 

werelddiakonale arbeid via de media meer voor het voetlicht te brengen. Dat besloot de hervormde 

synode zaterdag in Doorn. 'Kerk in actie' is de naam van het project, waarvoor behalve de drie kerken 

die deelnemen aan het fusieproces van 'Samen op Weg' (de hervormde kerk, de gereformeerde 

kerken en de evangelisch-lutherse kerk) ook een aantal kleine kerkgenootschappen benaderd zijn: de 

Doopsgezinde broederschap, het Leger des heils, de Oud-katholieke kerk, de Quakers, de 

Remonstrantse broederschap, de Vrije evangelische gemeenten, de Zevende-Dagsadventisten, de 

Nederlandse protestantenbond, de Unie van baptistengemeenten en de Evangelische 

broedergemeente. 

Twee jaar geleden werd het idee gelanceerd. De zendings- en werelddiakonaats-organisaties hadden 

met lede ogen toegezien hoe ze langzamerhand verdrongen dreigden te worden op de charitatieve 

markt door niet-kerkelijke organisaties die donateurs via direct-mail of met media-acties benaderden in 

plaats van met de collectezak. Als de kerken zich beperken tot ouderwetse fondswerving, zijn ze 

gedoemd een belangrijk deel van de inkomsten van kerkleden kwijt te raken aan andere, wereldse 

organisaties, concludeerden zij. 

Ook speelde een rol dat ze in de media de beeldvorming eenzijdig vinden van de landen in de Derde 

Wereld en Oost-Europa, die sterk bepaald wordt door acute noodsituaties. De sociale, culturele en 

economische gaven van de mensen daar zijn ernstig onderbelicht, aldus de kerkelijke organisaties. 

Maar om dat beeld bij te stellen, moet je eerst toegang krijgen tot de radio, televisie en de kranten. En 

dat lukt, denken ze, beter door de handen ineen te slaan dan in je eentje aan te kloppen. Er komt een 

gemeenschappelijke slogan voor zending en werelddiakonaat in de tweede en derde wereld (het 

voorstel is: 'Kerk in actie'), stichting oecumenische hulp (SOH) is aangewezen als coördinator van de 

gezamenlijke fondswerving en publiciteit en er komt één gironummer. 

Het initiatief kreeg zaterdag de zegen van de hervormde synode, zij het dat die wel enige 

voorwaarden stelde. Allereerst moet de voorgestelde naam anders. „Kerk in actie klinkt al te 

pompeus", vond synodelid ds. B.A.M. Luttikhuis (Leiderdorp). „Er zit iets voldaans in", zei ds. D.M. de 

Jong (Oss). De naam wekt de suggestie dat „er overzee geen kerk is", meende ds. Y.C de Groot 

(Assen). En mochten de geldwervingsacties in het kader van 'Kerk in actie' tot gevolg hebben dat er bij 

andere inzamelingsacties zoals de Actie Kerkbalans (voor het eigen kerkewerk) minder geld 

binnenkomt, dan zal de hervormde synode haar besluit om mee te doen heroverwegen. Door 'Kerk in 

actie' daartoe aangespoord, besloten de Generale diakonale raad en de Generale financiële raad 

vorige week om een onderzoek in te gaan stellen naar het geefgedrag van kerkleden. Directeur 

Dekker van de hervormde 'penningmeester' omschreef het als een visvijver-onderzoek', waaruit moet 

blijken of de vijver groot genoeg is, of de vissers een visvergunning moeten aanvragen, en of en in 

hoeverre er overbevissing dreigt. 

Voor ds. B. Boer van de Generale diakonale raad was het niet vanzelfsprekend dat de deelname aan 

'Kerk in actie' wordt afgeblazen, mocht blijken dat het ten koste gaat van acties als Kerkbalans. „De 
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principiële vraag is of wij in onze betrokkenheid, ook in financiële zin, wel in balans zijn." Hij rekende 

voor dat kerkleden vier keer zoveel offeren voor het eigen kerkewerk dan voor diakonale doeleinden. 

„Daar zou je een debat over kunnen hebben. Is die balans wel goed? En zo nee, hoe zou je daar 

verandering in kunnen brengen?".  

Synodevoorzitter ds. G.H. van de Graaf nam zaterdag afscheid. Na 3,5 jaar gewoon lid van het 

synodebestuur te zijn geweest en 2,5 jaar praeses wil hij zijn krachten weer volledig gaan wijden aan 

zijn kerkelijke gemeente in Rotterdam-Charlois. 

 

Leeuwarder Courant / 25-11-1993 

Happietaria: eten voor hulp aan Derde Wereld 

ROTTERDAM -Van 4 lot en mei 23 december zal in Rotterdam een ‘Happitaria’ geopend rijn, waar het 

winkelend publiek maaltijden kan bestellen tegen een door henzelf vastgestelde prijs. De opbrengst is 

bestemd voor projecten in de Derde Wereld van onder meer Memisa, Stichting Oecumenische Hulp 

en Terre des Hommes.  Het initiatie! Tot deze actie is genomen door de Rotterdamse studenten Eelco 

Fortuyn en Daniël Davidis. Zij verwachten dal enkele honderden studenten  hun medewerking zullen 

verlenen aan de exploitatie van de 'happitaria' in het pand van bioscoop Alhambra aan de Coolsingel.  

In Londen heeft een soortgelijk project in vier jaar tijd f 4 miljoen opgebracht. „Het gaat niet alleen om 

geld, maar vooral ook om een stukje “bewustwording", aldus Fortuyn. Door de actie willen de 

initiatiefnemers tijdens de kerst de aandacht vestigen op de ernstige armoede in de wereld. Voor het 

project hebben zij de stichting Happy Gift opgericht. Ze streven ernaar om binnen enkele jaren in elke 

grote Nederlandse stad in de decembermaand een happietaria te hebben opgericht. 

 

Limburgs Dagblad / 25-11-1993 

Happietaria 

Rotterdam maakt het. Een Happietaria dus. Het winkelende publiek kan daar van 4 tot en met 23 

december maaltijden bestellen tegen een door henzelf vastgestelde prijs. De opbrengst is bestemd 

voor projecten in de Derde Wereld van onder meer Memisa, Stichting Oecumenische Hulp en Terre 

des Hommes. Het initiatief tot deze actie is genomen door de Rotterdamse studenten die daarmee 

aandacht vragen voor de slechte voedselsituatie in de Derde Wereld. In Londen heeft een soortgelijk 

project in vier jaar tijd vier miljoen gulden opgebracht. De studenten streven ernaar om binnen enkele 

jaren in elke grote Nederlandse stad in de decembermaand een happietaria te hebben opgericht. 

 

Nederlands Dagblad / 26-11-1993 
Opbrengst gaat naar de Derde Wereld  

Van het eten in Happietaria moet een ander beter worden 

(van onze correspondent) 

ROTTERDAM - Op 4 december begint in het hartje van Rotterdam een experiment van drie weken 

waarbij mensen een maaltijd kunnen gebruiken en de opbrengst naar de Derde Wereld gaat. 

'Happietaria' heet het selfmade restaurant aan de Coolsingel. Het initiatief hiertoe is genomen door 

Rotterdamse studenten. Het project, dat tijdelijk wordt geëxploiteerd door de stichting Happy Gift, is 

afgekeken van een initiatief in Engeland, 'Christmas Cracker. Dat draait al vier jaar en is een groot 

succes. Vijf studentenverenigingen besloten een soortgelijk project in Rotterdam te beginnen. Onder 

de verenigingen zijn die van de reformatorische (CSFR), de vrijg.-gereformeerde (VGSR) en de 

evangelische (Ichthus) studenten. In de Happietaria, die geopend is tot 24 december, zullen 

maaltijden worden geserveerd, waarvoor de bezoeker zelf de prijs mag bepalen. In Groot- Brittannië is 
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gebleken dat dit de betrokkenen gewillig maakt aanzienlijke bedragen te betalen. Daar bracht de actie 

vorig jaar bijna zeven miljoen gulden op. In Rotterdam bereidden 25 studenten het project grondig 

voor. Na het nodige zoeken naar een geschikte ruimte, werd begin deze maand overeenstemming 

bereikt met de eigenaar van een groot pand aan de Coolsingel. „Een ideale lokatie in het hartje van de 

stad", zegt Patricia Maipal, een van de initiatiefnemers. 

250 per dag 

Intussen zijn diverse kerkelijke jongerengroepen ook enthousiast gemaakt voor de Happietaria. 

Samen met de studenten zullen zij het restaurant gedurende drie weken van 11.00 tot 22.00 

permanent bemannen. Maipal verwacht dat er elke dag zon 250 maaltijden geserveerd kunnen 

worden. Diverse bedrijven en media zijn benaderd om het project te sponsoren. Er is startkapitaal 

nodig voor promotie en voedselinkopen. De initiatiefnemers zijn hoopvol gestemd, maar tegelijk 

relativeert Maipal: „Het is een proefproject en we moeten dus afwachten of het aanslaat. We proberen 

de kosten zo laag mogelijk te houden en er zoveel mogelijk bekendheid aan te geven. De opbrengst 

van de Happietaria zal ten goede komen aan projecten van Memisa, Stichting Oecumenische Hulp, 

Kind, TEAR Fund, ZOA-Vluchtelingenzorg, Stichting Redt een Kind en Terre des Hommes. 

Bewustwording 

Met het initiatief heeft men overigens ook nog een tweede doel op het oog: jongeren aanmoedigen 

zich actief en nuttig in te zetten voor mensen in nood. En verder wil men op deze manier Nederlanders 

bewust maken van de armoede in de Derde Wereld. Deze manier van bewustmaking is volgens de 

initiatiefnemers veel effectiever dan het tonen van schokkende foto's — dat gebeurt al zo vaak. 

Maipal: „Zelfs al zouden we maar één maaltijd per dag serveren, dan is de actie nog vormend voor de 

mensen die eraan deelnemen. Maar het aantal bezoekers is natuurlijk wel bepalend voor het 

antwoord op de vraag of we het project in 1994 zullen voortzetten." 

 

De Volkskrant / 26-11-1993 

Media Fotografen in actie voor ex-Joegoslavië 

van onze verslaggever 

Jeroen Trommelen 

AMSTERDAM. Nederlandse persfotografen beginnen op 8 december een offensief tegen de oorlog in 

ex-Joegoslavië; 

Deel van tekst wordt door OCR niet herkend, vervolg: 

Sommige kranten en weekbladen, waaronder Het Parool en Vrij Nederland, hebben hun medewerking 

al toegezegd. Anderen aarzelen nog. Voor de actie is een twee minuten durende tv-spot gemaakt, en 

op het Museumplein in Amsterdam moeten twintig grote billboards verschijnen, steeds met de 

alledaagse waanzin in de Balkan als onderwerp. Aan de actie is een gratis 06--telefoonnummer 

gekoppeld. Wie dat belt, kan een persoonlijk advies krijgen over de manier waarop men zelf iets kan 

'doen. Die persoonlijke actie, zegt Veeneman, kan bestaan uit het uitschrijven van een girootje ten 

behoeve van de onafhankelijke media in voormalig Joegoslavië, of aan het Rode kruis of Artsen 

zonder Grenzen. Het is ook mogelijk om kleren of dekens te schenken voor de inzamelingsactie van 

Pax Christi en de stichting Oecumenische Hulp, die in de week na 8 december begint. Ook het 

persoonlijk helpen van ex-Joegoslavische vluchtelingen in een asielzoekerscentrum behoort tot de 

mogelijkheden. De stichting Korrelatie organiseert de nazorg van het 06-nummer. Dat fotojournalisten 

overgaan tot regelrechte actie is een 'discutabele stap', erkent de fotograaf. Fondswerving is hun vak 

niet. 'Je zou nieuws moeten overbrengen, en that's it. Maar elke fotograaf die ik ken, komt gefrustreerd 

terug. Niet de journalistiek schiet tekort, want de beelden komen wel en zijn in overvloed te zien. Maar 

daarna gaat het fout. Want dan gebeurt er niks.' De grens tussen journalistiek en politieke actie werd 

afgelopen zomer al overgestoken door het Britse dagblad The Independent, dat zijn lezers opriep om 

een actie te ondersteunen die gericht was op militaire steun voor de bevoorrading van Mostar en 



 

SOH in de kranten van 1995, pag 113 

 

Sarajevo. Tweeduizend lezers onderschreven die actie, vaak met emotionele argumenten, maar er 

waren ook gereserveerde geluiden. De krant kampte met een tegenvallende oplage en leek die met 

een onorthodoxe methode te willen verhogen. Bovendien zouden bladen die zich laten voorstaan op 

objectieve berichtgeving, sowieso geen politiek moeten bedrijven, was het tegenargument. The 

Independent is nu een van de buitenlandse kranten die geïnteresseerd zijn in overname van de actie 

van de Nederlandse fotografen, zegt Veeneman. En hoewel het waar is dat er voor freelancers geen 

droog brood meer te verdienen valt aan de oorlog in ex-Joegoslavië, heeft dat volgens hem geen 

enkele rol gespeeld. De 250 fotografen die zich bij het platform hebben aangesloten, hebben zich 

verplicht het honorarium dat ze op 8 december verdienen, aan de actie af te staan. De actie zelf 

kosten alleen maar geld en moeite. 'Maar dat is het waard, als we de mensen stelling kunnen laten 

nemen, en ze afhelpen van het idee dat ze zelf niets zouden kunnen doen.' 

 
Inwoners van Sarajevo staan in de rij voor brood.  

FOTO MARCEL MOLLE - DE VOLKSKRANT 
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SOH in de kranten van 1994 

 

De Telegraaf / 15-01-1994 

Rampenfonds een zegen! 

door HUIB BOOGERT en THEO JONGEDIJK 

 
Deze week luidden de klokken en rammelden de collectebussen van het Rampenfonds voor het door 

de watersnoodramp getroffen Zuiden. FOTO HANS PEETERS 

 

Zeeuwen profiteren nu nog van hulp na watersnood van '53 

Ook 'verzopen' Limburgers krijgen steun uit noodpot 

DEN HAAG, zaterdag  
“Help het Zuiden. Het is een ramp." Het gedragen stemgeluid van radio- en tv-presentator Joop 
Daalmeijer was de afgelopen twee weken niet van de lucht. 
De Nederlanders werden overstroomd met oproepen om de Portemonnee open te trekken voor giro 
777.  
„Het water is gezakt. Maar die mensen laat je toch niet gakken. Die help je. Daar ben je toch gewoon 
Nederlander voor," aldus de dramatische oproep van het Nationaal Rampenfonds. Het waterpeil op 
giro 777 heeft inmiddels een hoogte bereikt van ongeveer 35 miljoen gulden. De afgelopen week wam 
uit particuliere bron anderhalf a twee miljoen gulden per dag binnen. Bij het totaalbedrag is inbegrepen 
een gift 15 miljoen van de rijksoverheid en een garantstelling drie miljoen van het Nationaal 
Rampenfonds zelf. Het 'zenuwcentrum' van het Nationaal Rampenfonds is ondergebracht in het 
hoofdkantoor van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag. Alles is in gereedheid gebracht om op 
termijn de betalingen af te wikkelen van goedgekeurde schadeclaims. De commissie Mastenbroek 
stelt de schades vast en het Rampenfonds betaalt uit.  
 
Pleister  

Het Nationaal Rampenfonds geniet grote naamsbekendheid. Twee keer binnen jaar moest het in actie 

komen in Limburg. In 1992 als gevolg van de aardbeving bij Roermond en nu weer door de 

overstromingen langs de Maas. De hulp die het Fonds kan bieden garandeert geen volledige 

schadevergoeding, toch minimaal een pleister op de wonde. In Zeeland heeft het Nationaal 

Rampenfonds zich veertig jaar geleden al onsterfelijk gemaakt. Met de verdeling van het voor die 

jaren astronomische bedrag van 137 miljoen gulden uit de publieksactie 'Beurzen open, dijken dicht' 
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bezorgde de organisatie talloze berooide Zeeuwen een nieuwe start.  Veel getroffenen werden 

dusdanig royaal en luxe in het huistextiel en de huisraad gezet, dat ze zich op dit gebied rijker voelden 

dan voor de ramp. Legendarisch is nog altijd het alternatieve gebed „Geef ons ons dagelijks brood en 

elke vijf jaar een watersnood". De uitzet bestond uit 45 stuks textiel: lakens, slopen, dekens, 

theedoeken, badhanddoeken en tafellakens. Hoe dankbaar de nieuwe huisraad werd aanvaard, blijkt 

uit het verhaal van oud-wethouder A.M. den Boer van Zierikzee, die tegenwoordig in zijn 

bejaardenwoning nog altijd gebruik maakt van de vier stoelen, de tafel en het ledikant, die hij destijds 

van het Nationaal Rampenfonds kreeg.  

 
Rode Kruis-directeur annex Rampenfonds-secretaris Willem Cense: „Ik doe dit werk met veel liefde, 

maar nog liever heb ik er helemaal geen werk aan. Want iedere ramp is er eigenlijk een te veel."  

FOTO: RUUD VAN DER LINDEN 

Uitkering  

Dertien Zeeuwse nabestaanden (weduwen en wezen) de watersnoodramp ontvangen tot op de dag 

van vandaag een lijfrente-uitkering, die het Rampenfonds destijds voor hen regelde. 

Dat ook andere Zeeuwen de weldoeners nooit zijn vergeten, werd twee jaar geleden duidelijk toen na 

de aardbeving bij Roermond een briefje uit Zeeland neerdwarrelde op de burelen in Den Haag. 

Secretaris Willem Cense van het Nationaal Rampenfonds: De man wilde alsnog in aanmerking komen 

voor vergoeding van schade die volgens hem terug te voeren op de watersnoodramp van 1953. Hij 

dacht zeker: er is weer geld te halen bij het Rampenfonds." De Zeeuw kreeg de kous op te kop. In die 

dagen werd wel de schadeclaim geaccepteerd van Nelly en Theo Boonen uit het 'geschokte' 

Limburgse Herkenbosch. „Wij hebben een paar maanden na de aardbeving een volledige vergoeding 

gekregen om ons huis te herstellen. Uiteindelijk hebben we het pand moeten laten slopen en laten 

herbouwen. 

Van het Rampenfonds kregen we 110.000 gulden, we hebben onze spaarcenten opgenomen en de 

bestaande hypotheek verhoogd. Het heeft veel geld gekost, maar we hebben nu wel een nieuw huis 

dat meer waard is dan het oude. We zijn zeer tevreden over de snelle afhandeling van de 

schadeclaim."  

Anders dan bij de Zeeuwse watersnoodramp van '53 werd na de aardbeving van 1992 in Limburg 

uitsluitend opstalschade vergoed. Inboedel viel daar buiten. Daardoor was het ook moeilijk zich te 

verrijken via het Rampenfonds. Theo Boonen: „Natuurlijk hebben sommigen geprobeerd er een slaatje 

uit te slaan. Maar wie reëel is en z’n gezond verstand laat werken, weet voor zich zelf wel dat hij niet 

ontevreden hoeft te zijn over de uiteindelijke uitkering." 
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Theo Boonen uit het geschokte Limburgse Herkenbosch. „Wij hebben een paar maanden na de 

aardbeving een volledige vergoeding gekregen om ons huis te herbouwen. FOTO: JAN PAUL KUIT 
 

Oprichting  

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat het Nationaal Rampenfonds tot stand kwam na de 

watersnoodramp van 1 februari 1953. De werkelijke aanleiding tot oprichting was evenwel de 

wervelstorm die in 1925 Borculo trof. Het toen in leven geroepen Nationaal Steuncomité Stormramp 

werd in 1935 omgezet in het Nationaal Rampenfonds. Het Fonds kwam sindsdien acht keer in actie: 

watersnood 1953, watersnood Biesbosch 1954, overstroming Tuindorp- Oostzaan 1960, windhozen 

Tricht en Chaam 1967, mijnexplosie Zierikzee 1969, aardbeving Roermond 1992, vliegtuigramp 

Bijlmer 1992 en overstroming Limburg 1993/1994. Alleen de eerste en de laatste calamiteiten werden 

aangemerkt als een 'nationale ramp. Het Nationaal Rampenfonds bestaat uit vier grote 

hulpverleningsorganisaties zijnde het Rode Kruis, het Oranje Kruis, Mensen in Nood en de Stichting 

Oecumenische Hulp. Voorzitter is mr. Henk Koning, president van de Algemene Rekenkamer. 

Secretaris is Willem Cense, in het dagelijks leven algemeen directeur van het Nederlandse Rode 

Kruis.  

Met het trillen van de aarde in Limburg op 13 april 1992 schrok ook het Nationaal Rampenfonds 

wakker uit een winterslaap, die 18 jaar had geduurd. Willem Cense, voormalig huisarts te Urk, was 

toen koud 14 dagen directeur van het Nederlandse Rode Kruis. Toen hij door een verslaggever werd 

benaderd met de vraag: „Wat gaat het Rampenfonds doen," zei hij: „Dat moetje aan het Rampenfonds 

zelf vragen." De verbaasde journalist antwoordde met: „Ja maar, het Rampenfonds, dat bent u!" Wist 

Cense op dat moment veel...  

Druk  

Ook voor Henk Koning brak een drukke tijd aan, ondanks het feit dat hij vooraf had gezegd dat hij 

alleen voorzitter wilde worden als het 'een rustige functie' zou zijn. Maar door de drukte van 

achtereenvolgens aardbeving, vliegramp en overstroming vergat de organisatie in het 

Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel een aantal bestuurs-mutaties uit 1990 aan te 

brengen. Tot op heden zij n die achterhaalde gegevens niet gecorrigeerd.  

Het Nationaal Rampenfonds komt bij een catastrofe pas in actie als aan een aantal normen 

tegelijkertijd wordt voldaan. Zo moet er sprake zijn van verstoring van de algemene veiligheid in een 

groot gebied, moet de gezondheid van velen op het spel staan, moeten er grote materiële belangen in 
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het geding zijn en moet de gecoördineerde inzet van diensten en organisaties nodig zijn. In dat geval 

is er — naar de maatstaven van het Rampenfonds — sprake van een 'nationale ramp.  

Op vrijdag 24 december van het vorig jaar werd dit predikaat gegeven aan de watersnood in het 

Zuiden. Dat was sinds 1953 niet meer gebeurd. Zelfs de noodlottige crash van de El Al-jumbo in de 

Bijlmer was geen nationale ramp, omdat niet werd voldaan aan de eis dat de algemene veiligheid in 

een groot gebied in het geding was. „Het leven ging een kilometer verderop gewoon  door, hoe 

cynisch dat ook klinkt," aldus secretaris Cense. De Stichting Nationaal Rampenfonds is een 

particuliere organisatie, die volstrekt onafhankelijk opereert van de regering. Zonder inmenging van 

'Den Haag' bepaalt zij geheel op eigen gezag, wanneer een ramp tot een 'nationale ramp' wordt 

verklaard. Het bestuur bekijkt vervolgens of er een nationale inzamelingsactie (zoals die van de 

afgelopen twee weken) op gang moet worden gebracht. 

Voordat het water het Zuiden overspoelde, bedroegen de reserves van het Fonds bijna 13 miljoen 

gulden. Hieruit werd onmiddellijk ten bate van de slachtoffers een garantstelling van 3 miljoen gulden 

afgegeven. Bij de aardbeving in Roermond was die garantie 2,5 miljoen, bij de Bijlmerramp 1 miljoen. 

De controle op de geldstromen van het Nationaal Rampenfonds is overigens minimaal, slechts het 

maatschappelijk aanzien van de onbezoldigde bestuurders is de voornaamste garantie voor een 

eerlijke besteding van het jaarverslag valt samen te vatten op drie A-viertjes. Volgens het 

Rampenfonds wordt het overzicht van baten en lasten jaarlijks trouw opgestuurd aan het ministerie 

van Binnenlandse Zaken. Het departement zegt hetzelfde jaarverslag in handen te stellen van de 

president van de Algemene Rekenkamer, die het a titre personnel tegen het licht houdt. Maar die 

president is…. de voorzitter van het Nationale Rampenfonds. Volgens Henk Koning zelf pleegt hij 

helemaal geen controle, al-thans niet anders dan als voozitter van het Rampenfonds. Het ministerie 

herroept later de eerder gegeven versie: het jaarverslag wordt daar slechts ter kennisgeving 

aangenomen. 

Slapend  

De boekhouding van het Nationaal Rampenfonds is ook nog nooit gecontroleerd door het Centraal 

Bureau Fondsenwerving (CBF) in Amsterdam, dé organisatie in ons land die belast is met controle op 

het (financiële) doen en laten van charitatieve instellingen. Directeur M.J. Wester van het CBF: „De 

oorzaak is vermoedelijk de langdurige periode dat het Rampenfonds een slapend bestaan leidde. Het 

Fonds geniet zonder meer hoog aanzien. Toch zou het zinnig zijn als wij hun boeken ter inzage 

kregen." Het Nationaal Rampenfonds heeft geen enkel bezwaar tegen welke controle dan ook. Op 

eigen initiatief gaan de boeken ter goedkeuring naar de accountants van Moret Ernst & Young. Deze 

week luidden de klokken en rammelden de collectebussen voor het Zuiden. Veel vrijwilligers van het 

Rode Kruis gingen voor het ophalen van geld op pad, waaruit de verwevenheid tussen het Rode Kruis 

en het Rampenfonds blijkt. Rode Kruis-directeur annex Rampenfonds-secretaris Willem Cense tot slot 

daarover: „Het Rampenfonds is een kind geworden dat ineens veel aandacht is gaan vragen. Ik doe 

dit werk met veel hef de, maar nog bever heb ik er helemaal geen werk aan. Want iedere ramp is er 

eigenlijk een te veel."  

 

NRC Handelsblad / 26-01-1994 

Organisaties: hulp aan Bosnië bijna onmogelijk  

Door een onzer redacteuren den haag, 26 jan. De negen samenwerkende hulporganisaties in 

Nederland hebben minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) laten weten dat de humanitaire hulp 

aan Centraal- en Oost-Bosnië ernstig wordt belemmerd en in sommige delen van Bosnië onmogelijk is 

geworden.  

In een gisteren verstuurde brief schrijven de organisaties dat de mogelijkheden om hulpgoederen af te 

leveren in korte tijd opvallend slechter zijn geworden. Oorzaak is dat niet alleen VN-konvooien maar 

ook kleine, onopvallende vrachtwagens worden tegengehouden en onverharde sluiproutes 
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geblokkeerd zijn. Volgens de hulporganisaties maakt de verscherpte strijd dat meer frontovergangen 

worden gesloten. Plundering van konvooien door ongeregelde gewapende groepen komt steeds vaker 

voor. „Op veel plaatsen is er nu geen doorkomen aan, ook niet voor wie het terrein goed kent en attent 

is op elke kans", aldus de brief. De organisaties spreken de politiek daarop aan: „Hoewel regeringen 

en internationale organen zich inspannen om te helpen, en ook particuliere organisaties aanmoedigen 

om te (blijven) helpen, laten zij tegelijkertijd toe, dat de hulp wordt gefrustreerd. Daar waar de steun 

van UNPROFOR wordt gezocht, blijkt deze organisatie niet in staat de vrije doorgang voor 

humanitaire hulpgoederen te realiseren. De brief is geschreven door de Stichting Oecumenische Hulp, 

Stichting Vluchteling, Stichting Mensen in Nood, Novib/Gast aan Tafel, Terre des Hommes, Unicef 

Nederland, Memisa Medicus Mundi, Tear Fund en het Nederlandse Rode Kruis. Het initiatief voor de 

brief werd genomen door directeur dr. Jaap van Soest van de Stichting Mensen in Nood. Van Soest: 

„De politiek heeft beloofd dat de konvooien zullen worden doorgelaten. De politiek heeft beloofd dat er 

veilige gebieden voor de moslims zouden komen. De politiek moet nu doen wat ze beloofd heeft. Dit is 

de oorlog van de gebroken beloften." De in zestig landen opererende hulporganisatie maakt in 

Centraal-Bosnië voor het eerst in haar bestaan mee dat bevolkingsgroepen die onder de oorlog lijden 

niet bereikt kunnen worden. „We hebben in vele oorlogen slachtoffers weten-te bereiken, maar hier 

stopt onze fantasie", aldus Van Soest. De inhoud van de magazijnen ter plaatse verdwijnt nu naar 

andere delen in Bosnië.  

 

Leeuwarder Courant / 01-02-1994 

' Geld uit het zuiden voor het zuiden'  
Door Wim Schrijver  

AMERSFOORT - Onder de kerkelijke kasbeheerders bestond grote twijfel toen de Oecumenische 

Ontwikkelingscoöperatie EDCS begon. Degenen die een aandeel kochten, zagen dit als een gift. Geld 

lenen aan projecten in de Derde Wereld? Ach, veel zouden ze niet terugkrijgen. Ze hadden ongelijk, 

stelt de nieuwe directeur van EDCS, mr. Gert H. O. van Maanen, tevreden vast. „Er is in de 19 jaar dat 

wij bestaan ƒ 40 miljoen aan rente en aflossing teruggekomen."  

Sinds kort is Van Maanen (52) in dienst van in 1975 door de Wereldraad van Kerken opgerichte 

EDCS. Van Maanen, die in de advocatuur begon, 17 jaar bij Nedloyd werkte en de laatste vier jaar lid 

was van de Raad van Bestuur van de ING-Bank, is geen onbekende van de EDCS. Samen met 

mensen als len Dales was hij een van de oprichters van de organisatie, terwijl hij de laatste jaren het 

Nederlandse lid van de Raad van Bestuur was.  

„Voor mij is het leven na vijven altijd erg belangrijk geweest", zegt Van Maanen op de vraag naar de 

aantrekkingskracht van een organisatie met een kantoor met niet meer dan 13 personeelsleden in 

Amersfoort en wereldwijd twaalf regiokantoren. Hij was actief in het hervormde instituut Kerk & 

Wereld, was vicevoorzitter van de ontwikkelingshulporganisatie ICCO en had „vrij veel" met Zuid-

Afrika te maken (hij is de bedenker van de Sowetokaarsen-acties).  

Hij had altijd al geweten dat hij op pakweg zijn zestigste zo’n functie wilde hebben, maar toen de 

vraag eerder op hem afkwam, heeft hij toch ja gezegd. „Ik was in de luxueuze positie om dat te 

kunnen doen", aldus Van Maanen, die het van groot belang vindt dat op zon stoel iemand met de 

nodige kennis van zaken zit. „Deze organisaties moeten het hebben van mensen die ervaring hebben 

opgedaan in de grote buitenwereld. Geen amateuristisch gedoe."  

Mede daardoor is de EDCS zoveel beter aangeslagen dan velen aanvankelijk  verwachtten, denkt de 

nieuwe directeur. Op dit moment beheert de coöperatie f 120 miljoen, waarvan de helft uitstaat bij zon 

250 projecten in met name de Derde Wereld. „Dat zijn projecten à la Max Havelaar koffie, maar ook 

een uitstekend textielproject van 1600 vrouwen in Guatamala, die zo het hoofd boven water houden 

nadat hun mannen vermoord zijn." 
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EDCS steunt veel vrouwenprojecten. Niet alleen om ideologische redenen, vertelt Van Maanen. 

Vrouwen vormen een stabiele factor: ze staan voor hun gezin en geven niet snel op. „Mannen willen 

nog weleens vijf dorpen verderop een nieuw bestaan en een nieuw gezin beginnen." Het grote 

verschil met een bank is volgens Van Maanen, dat het de EDCS er niet om gaat om een paar 

entrepreneurs in de Derde Wereld rijk te maken, maar om groepen kleine boeren, vissers, 

textielwerkers in staat te stellen hun hoofd boven water te houden. Er is echte aandacht voor de 

mensen. De ontwikkelingscoöperatie heeft er bewust voor gekozen geld te lenen. „Het gaat vaak om 

'bom losers', ook naar hun eigen gevoel, die van banken in hun eigen samenleving geen krediet 

krijgen. In deze landen is krediet alleen toegankelijk voor mensen die al geld hebben. Als je kunt 

helpen met geleend geld een eigen boterham te verdienen en die lening vervolgens af te lossen, dan 

zit daar meer waardigheid in dan dat ze regelmatig om giften moeten vragen." Dat blijkt in verreweg 

de meeste gevallen te werken. „En dat is buitengewoon inspirerend", aldus Van Maanen.  

Hoewel EDCS projecten helpt die het bij de banken nooit halen, hanteert de organisatie economische 

maatstaven. „Als het niet economisch is, dan moet je niet doorzetten, dan kunnen mensen alleen 

maar verder terug geslingerd worden." Maar als het eens tegenzit „dan zeggen wij: dat risico delen we 

samen." Soms gaat de EDCS-hulp gepaard met giften van bijvoorbeeld ICCO of Novib. „Dat is prima, 

mits het bedrijf over zeven jaar staat." 

„Van de ƒ 65 miljoen die nu in projecten zit, heeft ƒ 40 miljoen al rondgedraaid. Het is dus allang niet 

meer alleen 'noordelijk geld. Wij kunnen tegen mensen in Guatamala zeggen: dit geld is afkomstig van 

kleine garnalenkwekers uit Indonesië. Nu zijn jullie aan de beurt. En wat jullie aflossen gaat daarna 

naar een textielproject in Afrika." Geld uit het zuiden voor het zuiden dus. Ook „heel prima" vindt Van 

Maanen dat tweederde van de Raad van Bestuur uit de Derde Wereld komt, waarvan de helft 

vrouwen.  

Met een bijdrage van in totaal ƒ 17 miljoen is de grootste participant in de EDCS de NVOC, die tot 

voor kort in Leeuwarden gevestigd was, maar onlangs is verhuisd naar Utrecht. Bij de NVOC zijn 2400 

mensen en kerkelijke groepen aangesloten.  

 
Van Maanen: „Geen amateuristisch gedoe."  

Foto LC / Wim Schrijver 

 

Nederlands Dagblad / 10-02-1994 

Klokgelui als protest tegen geweld in Joegoslavië  

AMERSFOORT (ANP) - De Raad van Kerken in Nederland roept de kerken op in de komende 

vastentijd zaterdags om twaalf uur de klokken te luiden voor vrede in het voormalig Joegoslavië. De 

Raad heeft hiertoe gisteren besloten op initiatief van de Stichting Oecumenische Hulp (SOH).  
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Het klokgelui moet een protest vormen tegen nationalisme, racisme en etnisch geweld in voormalig 

Joegoslavië, zegt secretaris ds. W. van der Zee van de Raad. Tegelijk is het een oproep tot gebed en 

een opwekking tot solidariteit met de betrokkenen. De Raad van Kerken ontvangt veel telefoontjes en 

brieven van mensen die hun verbijstering over de oorlog in het vroegere Joegoslavië uiten. Hoewel zij 

hulporganisaties kunnen steunen, vluchtelingen kunnen opvangen of contact kunnen onderhouden 

met slachtoffers, hebben ze toch het gevoel machteloos te staan. Het klokgelui zou vanaf volgende 

week zaterdag tot de zaterdag voor Pasen te horen moeten zijn. Van der Zee erkent dat het de vrede 

in Joegoslavië niet veel dichterbij zal brengen. „Het lost niets op. Maar het brengt wel in herinnering. 

Het is een belangrijk signaal."  

Trouw en de Volkskrant / 12-02-1994 

 

 

 

Trouw / 25-03-1994 

Anders 

In Trouw van 21 maart staat dat P. Boomsma, voorzitter van de gereformeerde generale synode, een 

hekel zou hebben aan de oproep tot gebed vanaf de moskee en aan hoofddoekjes. Het wordt tijd dat 

hij met vakantie gaat naar een ander land dan Nederland. Een land waar andere geloven beleden 

worden en men er anders uitziet want het lijkt er nu op dat hij zijn oren en ogen sluiten wil voor 

anders-gelovigen en er andersuitzienden. Niet alle moslims zijn fundamentalisten, net zo min als er 

alleen maar protestantse fundamentalisten zouden zijn. Ik hoop van harte dat we wel blijven omzien 

en luisteren naar elkaar want anders kunnen het werelddiakonaat en de oecumenische hulp ook wel 

opgegeven worden.  

Buitenpost, Henna Visser 
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Trouw / 10, 11, 14, 17, 21, 28 en 30-05-1994 
idem 04, en 06--06-1994 

BOUWEN aan de TOEKOMST  

 

Op zaterdagmiddag 18 1994 organiseren ochtendblad Trouw en de gezamenlijke organisaties voor 

Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking van de protestantse kerken (ZWO) de 

bijeenkomst Bouwen aan de toekomst: waar bemoeien we ons mee? 

Moeten overheden, internationale organisaties, hulporganisaties, vakbonden en bedrijven uit het 

Noorden het proces van wederopbouw ondersteunen? En welke organisaties zijn in de beste positie 

om de wederopbouw te ondersteunen?  

 

Eregast tijdens de bijeenkomst is Bisschop Tutu uit Zuid-Afrika. Hij zal spreken over de veranderingen 

in Zuid-Afrika en de rol van de kerken bij de wederopbouw.  
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Minister Pronk is gevraagd de dag af te sluiten met zijn visie op wederopbouw in het perspectief van 

de Noord-Zuid relatie.  

Esther Bootsma, redacteur buitenland van Trouw vertelt over het wederopbouwproces in Cambodja, 

dat zij onlangs bezocht. Verder is er een forumdiscussie waaraan deelnemen:  

- Mevrouw D. Ghidei, juriste en afkomstig uit Eritrea  

- De heer A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter Verbond van Nederlandse Ondernemingen  

- De heer A.A. Westerlaken, voorzitter Christelijk Nationaal Vakverbond 

- Mevrouw B. Stolte, projectmedewerker van de Stichting Oecumenische Hulp  

- De heer D. Oosting, oud-directeur van Amnesty International ' 

Forumleidster is mevrouw M. van Putten, lid van het Europees Parlement  

Plaats: Jacobikerk, Jacobistraat 171, Utrecht  

Wanneer: 18 juni 1994 van 13.00 uur tot 17.00 uur 

Toegangsprijs: f 7,50 

Reageer snel want het aantal plaatsen is beperkt, toewijzing gebeurt op volgorde van aanmelding. Na 

het insturen van de bon ontvangt u een bevestiging van uw reservering en nadere informatie over de 

middag. Informatie: Stichting Oecumenische Hulp, 070 - 710 614 

Stuur onderstaande aanmeldingsbon vóór 20 mei in een gefrankeerde envelop naar de Stichting 

Oecumenische Hulp, Postbus 13077, 3507 LB Utrecht. 

Diverse (Alle) kranten / 16, 18, 19 en 21-05-1994 

Advertentie Rwanda 
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Nederlands Dagblad / 21-05-1994 

Miljoen gulden van SOH voor vluchtelingen uit Ruanda 

UTRECHT - De Stichting Oecumenische Hulp (SOH) heeft gisteren een miljoen gulden beschikbaar 

gesteld voor hulpverlening aan vluchtelingen uit Ruanda. Zij reageert daarmee op de oproep van de 

Wereldraad van Kerken en de Lutherse Wereldfederatie aan hun lidkerken om in totaal zeventien 

miljoen gulden voor noodhulp aan Ruanda te schenken. Het bedrag is afkomstig van de hervormde en 

de gereformeerde werelddiakonaten en van de donateurs van de stichting. De opbrengst van de 

vorige week begonnen nationale actie 'Ruanda bloedt' van de gezamenlijke hulporganisaties is er nog 

niet in betrokken, zegt een woordvoerder. Daarvan krijgt SOH veertien procent. ANP 

 

De Volkskrant / 28-05-1994 

Mensenrechtenorganisatie African Rights: neutraliteit VN bevordert slachtpartijen ‘ 

Bestand Ruanda is vrijbrief voor moordenaars’ 

Van onze buitenlandredacteur Wim Bossema 

AMSTERDAM 

De pogingen van de Verenigde Naties om een staakt-het-vuren tot stand te brengen in Ruanda 

werken voortzetting van de moordpartijen in de hand. Het VN-beleid wordt ingegeven door een 

misvatting over de volkerenmoord die in het Middenafrikaanse land plaatsvindt, zo stelt de 

mensenrechtenorganisatie African Rights in een nog niet gepubliceerd rapport. 

Na een uitgebreid onderzoek in Ruanda komt de organisatie tot de conclusie dat alleen de rebellen 

van het Ruandees Patriottisch Front (RPF) de slachtpartijen tot staan kunnen brengen. In geval van 

een staakt-het-vuren krijgen de extremistische Hutu-milities, de Interahamwe, vrij spel bij hun 

volkerenmoord op de Tutsi's. 

African Rights stelt vast dat het RPF - dat voornamelijk bestaat uit Tutsi's - gevangen genomen 

Hutumoordenaars standrechtelijk executeert, maar dat de burgerbevolking relatief veilig is in de 

gebieden die de rebellen op het regeringsleger hebben veroverd. 

De VN, secretaris-generaal Boutros Ghali voorop, gaan er nog steeds van uit dat de burgeroorlog de 

bron van het geweld is. Ten onrechte, meent de organisatie. Bij de militaire handelingen vallen naar 

verhouding weinig slachtoffers. Volgens African Rights bestaat er een taakverdeling tussen het 

regeringsleger en de moordcommando's van burgers. Het leger houdt het RPF op afstand, terwijl de 

Interahamwe de Tutsi's uitroeien. 

De officiële interim-regering van president Theodor Sindikubwabo organiseert de slachting en moet 

daarom verdwijnen. Onderhandelingen met het oude bewind verlengen het drama in Ruanda alleen 

maar. 'Het grootste gevaar van het sturen van VN-soldaten is dat zij schadelijke of onbelangrijke taken 

uitvoeren en zo soelaas, legitimiteit of de facto steun bieden aan de interim-regering.' 

Geen van de opties die nu in de Veiligheidsraad de ronde doen biedt uitzicht op vrede, aldus het 

rapport. Het plan om het vliegveld van Kigali onder VN-bestuur te plaatsen om humanitaire hulp te 

kunnen verlenen, is achterhaald. Als het RPF de hoofdstad geheel verovert, zijn er geen problemen bij 

de hulpverlening meer. 

De Amerikaanse voorkeur om veilige gebieden te scheppen voor vluchtelingen biedt betere 

perspectieven, maar de Hutu-milities zullen alles doen om de vluchtelingenstroom tegen te houden. 

Bovendien kunnen de moordenaars er tijdelijk hun toevlucht zoeken, zoals ze al in de 

vluchtelingenkampen in Tanzania hebben gedaan. 
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De VN hebben schandelijk gefaald in de eerste dagen van het bloedbad, aldus African Rights, en het 

is nu te laat voor een ingrijpen. De belangrijkste taak voor de VN-macht zou nu het beschermen van 

burgers moeten zijn. Duizenden Tutsi's en leden van de Hutu-oppositie hebben hun toevlucht gezocht 

in stadions en andere openbare gebouwen. De VN zou die moeten gaan bewaken, zoals dat met één 

stadion al met succes gebeurt. 

De organisatie wil dat de VN een onafhankelijk onderzoek laten instellen naar de vraag waarom zij zo 

ernstig hebben gefaald in Ruanda. Alle relevante VN-documenten moeten daarvoor worden 

vrijgegeven en de betrokken VN-functionarissen moeten worden verhoord door de commissie. 

African Rights wijst op het belang van de afloop van het bloedbad voor andere landen. Er bestaat een 

ernstig gevaar dat de slachtingen overslaan op Burundi en de Zaïrese provincie Kivu indien de 

volkerenmoord door het Ruandese regime zonder gevolgen blijft. 'Dictators zullen nauwlettend toezien 

hoe de wereld reageert.' 

De organisatie verwijt de VN dat zij zich te veel hebben laten leiden door Frankrijk, een bondgenoot 

van het regime van de omgekomen president generaal Habyarimana. Terwijl in de eerste week vele 

belangrijke oppositieleiders, de premier en ministers van de overgangsregering en 

mensenrechtenactivisten stelselmatig werden vermoord, sprak Boutros Ghali van moordpartijen 

tussen Hutu's en Tutsi's. 

Door een bizar toeval zat Ruanda net in de Veiligheidsraad en kon de minister van Buitenlandse 

Zaken er een schandelijke toespraak houden, waarin hij de Tutsi's de schuld gaf. Dit en de 

terugtrekking van de VN-vredesmacht nadat de blanken waren geëvacueerd, heeft het gezag van de 

VN bij de slachtoffers van de volkerenmoord ernstig aangetast, aldus de organisatie. De VN moeten 

de schijn van neutraliteit, waardoor de vluchtelingen in RPF-gebieden verstoken zijn van hulp, laten 

varen. De VN zouden juist massaal aanwezig moeten zijn in die streken, ook om toe te zien dat het 

RPF de mensenrechten eerbiedigt. Het doel van de VN-interventie moet volgens African Rights zijn 

een nieuwe regering van de oppositie en het RPF te helpen installeren, waarin geen plaats kan zijn 

voor de Hutu-extremisten. De Interahamwe, de Presidentiële Garde en de gendarmerie moeten 

worden ontbonden. De aanstichters van het bloedbad - in het rapport staat een lange lijst met hun 

namen - moeten terechtstaan. Voor de militieleden wil African Rights een amnestie, maar zij moeten 

worden uitgesloten van een nieuwe politiemacht en een nieuw ambtenarenapparaat. Voorlopig kan 

van verkiezingen geen sprake zijn.  

Het rapport wordt maandag besproken in Den Haag door politici, hulporganisaties en 

mensenrechtenorganisaties. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Stichting Oecumenische 

Hulp (SOH). 

 
Ruandese vluchtelingen wachten in een opvangkamp in Tanzania op een arts.  

FOTO WITOLD KRASSOWSKI/TRANSWORLD 
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Trouw / 06-06-1994 

Kerk Plan voor kerkelijke waarnemers Rwanda 

Leusden - De Stichting oecumenische hulp (SOH) wil zo snel mogelijk hulpverleners uit Nederland als 

mensenrechten-1 Waarnemers naar Rwanda sturen. SOH-medewerker H. van Apeldoorn riep 

afgelopen zaterdag op een bijeenkomst van zendelingen die in Rwanda 9ewerkt hebben alvast 

mensen op om zich als vrijwilliger te melden. 

Ongeveer 70 mensen waren in het Dienstencentrum van de gereformeerde kerken in Leusden bijeen 

9ekomen om overleden collega's en dienden in Rwanda te herdenken. Het zou voor het eerst zijn dat 

de Kerken mensenrechten-waarnemers naar een oorlogsgebied, doorgaans sturen de Verenigde 

Naties dergelijke afgevaardigden. Volgens Van Apeldoorn willen de kerken niet wachten op 

initiatieven van de VN, wel willen ze eventueel in een later stadium samenwerken. Omdat het om een 

gevaarlijke missie gaat zal de SOH hoge eisen stellen aan de waarnemers. Van Apeldoorn: „We 

zoeken mensen die de taal spreken en die eerder in Rwanda gewerkt hebben. Ze moeten zeer 

Voorzichtig te werk gaan willen ze liet zelf het slachtoffer worden van de moordpartijen."  

SOH-Nederland waarin de hervormde en de gereformeerde kerken participeren zal voor de uitvoering 

van dit plan samenwerken met de Wereldraad van kerken, de Lutherse Wereldfederatie en 

verschillende andere Europese oecumenische hulporganisaties. Deze wereldwijde interkerkelijke 

samenwerking is onder de naam Church World Action- Ruanda twee weken geleden opgericht, na 

een bezoek van de SOH aan vluchtelingenkampen in Rwanda, waaraan Van Apeldoorn deelnam. 

Met neergeslagen ogen luistert E. Hellemans in Leusden naar de dwingende oproep van Van 

Apeldoorn. Zwijgzaam staat ze tussen een groep collega's die solidair de armen om haar heen 

hebben geslagen. Ze huilt. Ze begrijpt de noodkreet van Van Apeldoorn, maar ze heeft op dit moment 

het gevoel dat de oproep te laat komt. Voorlopig zal ze niet terugkeren naar Rwanda. Als directrice 

van een verpleegstersschool werkte Hellemans vanaf het begin van de jaren zestig samen met Hutu's 

en Tutsi's. Deze zending startte destijds als een samenwerkingsverband tussen de Belgische 

protestantse kerken, de Gereformeerde kerken in Nederland en de Rwandese presbyteriaanse 

kerken. Hellemans vertrok als een van de laatste hulpverleners nog geen maand geleden vanuit 

Kirinda, een klein plaatsje ongeveer honderd kilometer van de hoofdstad Kigali naar Nederland. Wat 

ze heeft meegemaakt kan ze nog niet vertellen. Daarvoor zijn de herinneringen nog te vers. 

Moedeloos mompelt ze: „Ze richten een hel aan met hun zelfgemaakte speren en messen. Ik was 

erbij. Verschrikkelijk." 

Naast haar zit een 34-jarige Rwandees die zijn naam liever niet wil noemen. Hij is Tutsi en samen met 

Hellemans gevlucht naar Nederland. Momenteel zit hij in een asielzoekerscentrum. ~lk ben gered uit 

het land van moordenaars. Nooit wil ik meer terug. Wat daar is gebeurd kan ik niet onder woorden 

brengen." Samen bezoeken ze de herdenkingsdienst die in de kapel van het Dienstencentrum wordt 

gehouden. Een van de zendelingen leest voor uit Klaagliederen. De groep zit in een grote kring rond 

een tafel met daarop een lint in de vorm van een kruis. Om de beurt mogen de mensen op dit kruis 

een waxine-kaarsje leggen voor de overleden collega's. 

Frustratie 

Behalve het verdriet om de Rwandese overledenen overheerst bij sommigen ook teleurstelling en 

frustratie. Ds R.L. Krol, Afrika-secretaris van de gereformeerde kerken: „De kerken hebben in Rwanda 

gefaald. We hebben de leiders van der strijdende partijen op politiek niveau wel bij elkaar gebracht, 

maar op plaatselijk terrein hebben we het tribalisme onderschat", aldus de ontroerde predikant. 

„Vijfentwintig jaar hebben we een muur gebouwd van vrede en gerechtigheid. Alles is vernietigd. We 

moeten weer helemaal opnieuw beginnen. En dat is niet voor de Afrikanen, maar ook. voor ons 

vreselijk frustrerend." Overigens bestreed Krol de opvatting dat het effect van de gereformeerde 

zending in Rwanda „nul komma nul procent" zou zijn geweest. 
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Trouw / 10-06-1994 

Goedkope charters voor geestelijken  

door Agnes Amelink 

VOORBURG - Missionarissen, zendelingen en ontwikkelingswerkers, kortom alle reizigers voor goede 

doelen, krijgen bij de internationale luchtvaartmaatschappijen korting. Hoeveel, dat verschilt per 

onderneming en per bestemming en er valt zakelijk over te onderhandelen. Dat moet in 

groepsverband; de KLM is niet zo gek dat ze aan ieder die zich in habijt aan de balie meldt 

automatisch reductie aanbiedt. 

Veel al dan niet christelijke hulporganisaties laten dat onderhandelen graag over aan een reisbureau 

of een gespecialiseerde reisorganisatie. Eén van die specialisten bestaat al sinds de doorbraak van 

de luchtvaart na de tweede wereldoorlog, en vandaag wordt in Nijmegen een proefschrift verdedigd 

dat de geschiedenis schetst van deze bijzondere reisorganisatie, die tegenwoordig voluit Raptim 

Intercontinental BV heet. 

Roomse nestgeur 

Voor wie het verhaal van Raptim leest is het bijna wonderbaarlijk dat de christelijke 

hulpverleningswereld over de volle breedte van de oecumene met Raptim reist, want er stijgt een 

krachtige roomse nestgeur op uit 'Een bevlogen onderneming', het proefschrift van A.G. Verhoef. 

Raptim was sinds in 1947 de eerste charter met witte paters naar Oeganda vertrok, jarenlang 

uitsluitend gericht op de r.-k. missie. Raptim is het latijnse woord voor snel, maar stond bij de 

oprichting voor Romana Associatio Pro Transvehendis Itinetantibus Missionariis. Die betekenis 

verdween toen in 1970 ook protestanten in het bestuur kwamen. Bij de oprichting in 1949 waren alle 

belangrijke ordes en congregaties die zich met missie houden vertegenwoordigd; van begin af aan 

waren daar ook Belgische bij. In 1958 weigerden de hoogste Raptim instanties nog een verzoek om 

ook dominees te mogen vervoeren. Een paar jaar later, in 1963 werd dit besluit weer herzien: 

anglicanen en eventueel ook vertegenwoordigers van andere christelijke denominaties mochten ook 

mee om de chartervliegtuigen zo vol mogelijk te laten vertrekken. R.-k. geestelijken hielden wel 

voorrang. Vanaf het eind van de jaren zestig is Raptim ook actief de markt opgegaan om buiten de 

eigen r.-k. kring klandizie binnen te halen; ook organisatorisch werd toen de basis verbreed. De groei 

was onstuimig; hij ging ongeveer gelijk op met de expansie van de luchtvaart. Het werd dringen op de 

markt en de concurrentie in de reiswereld werd steeds feller. Raptim was daardoor wel gedwongen 

hard mee te groeien om niet ten onder te gaan. Dat lukte, zij het dat de oprichting van allerlei 

zelfstandige Raptims elders in Europa en verspreid over de rest van de wereld dikwijls moeizaam 

verliep. Over de soms vermakelijke verwikkelingen vertelt Verhoef uitvoerig in zijn proefschrift. Het 

boek ontbeert overigens anekdotes over de reizen zelf en die zijn er wel volop. 

Kuddes olifanten 

Zeker in de beginjaren van Raptim, toen een vliegreis naar Afrika nog verscheidene dagen in beslag 

nam, gebeurden er de gekste dingen. Aanvankelijk werden de missionarissen vervoerd per charter en 

de vaste bemanning van die kisten vol geestelijken deinsde er onderweg van Cairo naar Entebbe 

bijvoorbeeld niet voor terug om met duikvluchten kuddes olifanten op te jagen. Het mag een wonder 

heten dat in de geschiedenis van Raptim geen ongelukken voorkomen. Overigens kwam in 1973 

definitief een einde aan de chartervluchten. In alle opzichten gelukkig was de onderneming niet. De 

kern van de problemen is vanaf het begin de spanning tussen commercie en ideële doelstelling 

geweest. Raptim was immers een organisatie van en voor de missie. Het geld dat verdiend werd 

kwam weer ten goede aan de missie, in de vorm van zo laag mogelijke tarieven. Vanaf de jaren zestig 

heeft Raptim Nederland zich wat de commerciële activiteiten betreft liberaal gedragen. De missie was 

het beste gediend met een zakelijke opstelling. Dat bracht Nederland echter wel in conflict met Rome. 

Daar was inmiddels ook een Raptim opgezet (vanuit Nederland en bemand door Nederlanders) en het 

was de bedoeling dat daar het hoofdkwartier zou ontstaan van een krachtig wereldwijd netwerk. Dat is 

er nooit van gekomen. De Romeinse vestiging wilde alles precies volgens de Vaticaanse regels laten 

verlopen, dat wil zeggen: Raptim moest een strict r.-k. organisatie blijven. Het sterke Raptim 
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Nederland verzette zich daar met succes tegen. Jarenlang was er getouwtrek om de vraag hoe ver de 

invloed van Rome moest reiken. De kwestie speelde zich af in de jaren zestig, toen r.-k. Nederland op 

veel fronten rebelleerde tegen Rome. Op basis van de uitkomsten het tweede Vaticaanse concilie 

meende men ruimte te kunnen claimen, bijvoorbeeld voor oecumenische samenwerking. Raptim 

Nederland was, in de persoon van de toenmalige voorzitter F.J.H.M. van der Ven, graag bereid om in 

Rome de leiding op zich te nemen om orde op zaken te stellen, maar Rome was van die hulp niet 

gediend. De weinig diplomatieke manier waarop de Nederlandse kritiek was overgebracht - Raptim 

Rome was traag, incompetent en weigerde commercieel te denken, luidden enkele van der verwijten - 

zorgde uiteindelijk voor een definitieve breuk. Nederland koos voor een eigen koers die inhield dat in 

1970 ook andere dan r.-k. hulporganisaties in Raptim gingen deelnemen. Tegenwoordig zijn onder 

andere de Nederlandse zendingsraad, en de Stichting oecumenische hulp bij de BV betrokken. Niet 

dat de geschiedenis sindsdien gladjes is verlopen. De spanning tussen de hoge doelstelling en de eis 

om het bedrijf gezond te houden tekent de onderneming eigenlijk nog steeds. Raptim Intercontinental, 

dat wordt geleid door F.W.M, van der Ven, zoon van de grote motor in de jaren zestig en oomzegger 

van de founding father, witte pater G. van der Ven, heeft net weer een reorganisatie achter de rug. 

Een deel van de commerciële activiteiten is verkocht aan Meeus Reizen in Tilburg en drie reiswinkels 

(in Tilburg, Den Haag en Lausanne) zijn gesloten. Verder likt het de wonden die werden geslagen 

door een mislukte fusie met Raptim België. Dit avontuur duurde van 1988-1992. Van der Ven betreurt 

het nog steeds dat het niet mogelijk was de krachten te bundelen, maar ook in dit geval liep het spaak 

op de vraag hoe ver je moest gaan met puur commerciële reizen. Van der Ven: „De Belgen wilden 

zich niet op de ideële kant concentreren." Om dichtbij de idealen te blijven en tegelijk de markt te 

verbreden legt Raptim zich nu naast het organiseren van reizen voor missie-zendingsen 

ontwikkelingswerkers toe op speciale projecten. In samenwerking met de Latijnsamerikaanse vakbond 

CLAT is er een programma ontwikkeld gericht op reizen naar Brazilië, waarbij de deelnemers 

gezamenlijk optrekken en logeren bij CLAT-medewerkers. 

Per charter naar de missiegebieden in Afrika. Boven de Sahara wordt tijdens een Raptim-vlucht de 

heilige mis opgedragen.  

Exclusieve reizen 

Verder kunnen jongeren met Raptim naar Sri Lanka naar een interreligieus ontmoetingscentrum, om 

kennis te maken met hindoes, moslims en boeddhisten. Raptim heeft ook nog een glimmende 

brochure met toeristische reizen naar verre oorden in de schappen liggen. Dat zijn exclusieve reizen 

op individuele basis. Van der Ven beschouwt dit programma als een restant uit de commerciëlere 

periode. „Als je vaste klanten erom vragen, waarom zou je het hen dan niet blijven leveren", aldus Van 

der Ven. Met massatoerisme hebben deze trips niks te maken, verzekert hij erbij, want toerisme naar 

Derde wereldlanden heeft immers behalve goede (economische) ook kwalijke kanten. „Het is onze 

doelstelling om een relatie te leggen tussen hun wereld en de onze, zonder hun, zoals in het verleden 

eenzijdig onze waarden te willen overbrengen." In dit beleid past ook en misschien wel in toenemende 

mate nu het noorden almaar verder seculariseert, het vervoer van het zuiden naar het noorden. Nu al 

komt tachtig procent van de klandizie van Raptim van buiten Nederland; de reisorganisatie heeft tien 

zusterorganisaties en 200 agenten in 80 landen. De BV heeft nog 25 mensen in dienst.  

A.G. Verhoef:  

Een bevlogen onderneming, veertig jaar Raptim Reisorganisatie 1949-1989, KDC/KSC, Nijmegen. 

Prijs f 50,- waarvan f 30,- ten goede komt aan dove kinderen in Kenia. 
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Een foto uit 1955. foto klib/kdc Nijmegen 

 

Nederlands Dagblad / 11-06-1994 

Hulpverlenen met de handen in het haar 
door Herman Veenhof  

AMSTERDAM - Noodhulp verlenen op afstond. Het klinkt onlogisch en dat is het ook. Zelfs in Ruanda, 

waar de regeringscoalitie wordt gevormd door machinegeweer en kapmes. Maar het brengen van 

goederen per vliegtuig naar buurlanden en het beredderen van opvangkampen daar is het enige dat 

ook ervaren organisaties nu kunnen doen. Gek genoeg lukt dat beredderen goed. Want Ruanda is 

even bloederig als overzichtelijk. In mei stond een week lang het gironummer 555 open. onder de 

noemer Ruanda bloedt. „De actie loopt door", zegt David Mulder van Novib, die de actie coördineert. 

Woensdag was er 4.770.000 gulden binnengekomen. 

 
Vluchtelingetjes die aan de gewelddaden in Ruanda zijn ontkomen. Ze verkeren in een shock na het 

zien van de ellende daar. 
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Het valt de 'samenwerkende hulporganisaties' mee, al is het bedrag maar een fractie van wat er in 

dezelfde tijd aan krasloten doorheen ging. Intussen gaat de massaslachting in Ruanda door. 

Woensdag werd de Zuidruandese stad Nyemata ontdekt, waar tienduizenden zijn neergemaaid en 

honderden lijken dagenlang in een kerk lagen. Gedood tijdens de mis. Wat kunnen de hulpclubs nu, 

hoe vergaat het hun Ruandese medewerkers en wat verwachten ze van de nabije toekomst? Een 

rondgang. 

 
Een vluchtelingenkamp nabij de grens met Tanzania. 

En meteen al een optimistische noot, van Egbert Fokkema, voorlichter bij ZOA Vluchtelingenzorg. 

„Ruanda is een klein land, maar een land dat een betere infrastructuur en een betere voedingssituatie 

had dan bij voorbeeld Soedan. Dat betekent dat noodhulp wordt verstrekt aan mensen die 

weerbaarder zijn. Je ziet dat de hulp ook meteen goed wordt georganiseerd, met veel inzet van lokaal 

personeel, bestaande ziekenhuizen en verplegers. De hulp lukt dus. Maar natuurlijk zijn het de 

massaslachtingen die de media halen. Die maken deze oorlog zo ellendig." 

 

ZOA verstrekte vanaf april al voedselpakketten via de kanalen van World Vision. In mei ging een 

survey-team naar Ngara in Tanzania, de stad die een knooppunt van hulpverlening is geworden. Maar 
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de grote clubs besloten geen kleintjes mee Ruanda in te nemen. Het Internationale Rode Kruis kreeg 

de regie van een strak programma. „Of het toeval is dat juist de christelijke organisaties uit de boot 

vielen, dat kun je nooit bewijzen", zegt Fokkema. In het noorden van Ruanda, in handen van RPF en 

deels ontvolkt, is de hulp nu 'op orde. De RPF wijst deze week kampen in zuidelijk Ruanda, waar de 

gevechten hevig zijn, toe. ZOA, dat tot nu toe vier ton in de Ruanda-noodhulp stak, houdt een team 

van tien mensen standby, omdat een hoge RPF-strijder, ineens gebombardeerd tot 'een soort minister 

van wvc, de ZOA noemde voor het verzorgen van een kamp van 50.000 vluchtelingen bij Gitarama. 

Optimisme? Machteloosheid. Dat is ook het sleutelwoord in de hulpverlening aan Ruanda. Het is 

dweilen met de kraan open, omdat bijna elke organisatie ervan uitgaat dat de burgeroorlog die deze 

week in alle hevigheid oplaaide, gewoon uit zal woeden. Ook al besloot de VN dan toch tot een 'snelle' 

inzet van 5500 blauwhelmen en ook al zaten rebellen en regering deze week samen aan tafel. De 

beste ontwikkelingswerkers in Ruanda, de mensen die er vaak al tientallen jaren waren, zijn weg. 

Gevlucht vol afgrijzen, om hun eigen leven te redden. Vol zorg over de achterblijvers, de Ruandese 

medewerkers, de pastoralen, de weerloze, ontroerend Frans sprekende nonnen, de vreedzame 

enkelingen, maar ook drenkelingen in een zee van geweld. De pastorale ontwikkelingswerkers willen 

niet praten. Het is te veel, het contrast is te groot; het contrast tussen Ruanda, binnen weken 

veranderd van gespannen, maar ook lieflijk en vruchtbaar, in een hel, waar de lijken mest vormen op 

ongeoogste akkers, en Nederland, waar de kloosters en familie begrip bieden, maar bij de verwerking 

verstek moeten laten gaan. Bij de Witte Paters en de Witte Zusters in Boxtel kent men de drie 

teruggekeerde paters en de enkele zusters. Maar ze zijn niet in het klooster, zegt pater Hans Rems. 

„Ze zijn naar huis, naar familie, om tot rust te komen." In België zijn meer ex- Ruandawerkers. Daar 

vinden de Nederlandse geestelijken ook opvang en is deze week een eerste aarzelend overleg 

geweest over hoe de toekomst van de hulpverlening eruit moet zien in een land waar het moorden 

regel is geworden. Maar ook in Brussel en in andere provincialaten' is de bereidheid tot gesprek niet 

groot. „Ik heb geen zin om te praten. Ik kan het gewoon niet. U kunt alle gewelddaden toch goed 

volgen in de media. De hele wereld kan het heel goed volgen", zegt pater Kees Maas, thuis bij zijn 

familie in Goirle. Ook een gesprek over wat al dit geweld betekent voor kerk en geloof in Ruanda, gaat 

hij uit de weg. „Later misschien, nu niet. Ik kan het niet." 

De samenwerkende hulporganisaties, dat zijn er negen: Artsen Zonder Grenzen, Memisa, Mensen in 

Nood, het Nederlandse Rode Kruis, Novib, stichting Oecumenische Hulp, Tear Fund, Terredes 

Hommes en Unicef Nederland. 

De hulpverlening bestaat uit het helpen in opvangkampen in vooral Oeganda en Tanzania en 

pogingen hulpgoederen het land in te krijgen. De vluchten op het vliegveld van Kigali werden gestaakt 

vanwege de artillerieduels daar. Sinds maandag is het vliegveld van Entebbe in Ouganda vertrekbasis 

voor VN-vrachtwagens die medicijnen en voedsel naar Kigali moeten brengen. Dat lukt soms, met 

goederen in mondjesmaat. Retour gaan gewonden, vooral kinderen, die soms letterlijk van de lijken 

van hun moeders afgeplukt worden, en oudere mensen. Het Italiaanse Rode Kruis bezorgde honderd 

kinderen een enkele reis naar het ziekenhuis in Rome, met in het toestel de Italiaanse staatssecretaris 

van buitenlandse zaken, Franco Rocchetta. Het toestel werd beschoten bij vertrek, volgens de 

Canadese VN-majoor Plante door regeringstroepen. 

Ruim 350.000 vluchtelingen zitten opeengepakt in het vluchtelingenkamp van Benaco, in het 

zuidwesten van Tanzania. Naar Oeganda gaan Hutuvluchtelingen niet zo graag, omdat de 

Oegandese regering met mitsen en maren het RPF steunt. Burundi, zelf ook een klein en instabiel 

land, zit vol. In Benaco, een menselijk pakhuis van twintig vierkante kilometer, leven Hutu's en Tutsi's 

door elkaar. Vluchtelingen zien er de moordenaars van hun familie. Die spanningen komen bij het 

dagelijks gevecht om het rantsoen dat VN en samenwerkende organisaties uitdelen: bloem, soja en 

met chloor gezuiverd drinkwater. 

De internationale hulpverleners lopen een race tegen de klok. De UNHCR en Stichting Vluchteling zijn 

bezig de massakampen in Tanzania in kleinere eenheden te splitsen. Tear Fund was al werkzaam in 

de oostelijke regio langs de rivier de Kagara, in en rondom het kerkelijk ziekenhuis van Mgwanze, net 
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over de Tanzaniaanse grens. Voorlichter Petra de Groot: „Onder regie van de UNHCR worden in de 

drie kampen van Benaco allerlei zaken opgezet om een dagelijks leven te herstellen. Wij zijn vooral 

bezig met onderwijsvoorzieningen en speciale hulp voor kinderen. Tear Fund Engeland heeft het 

voortouw. Wij krijgen in Nederland middelen van onze donateurs en via giro 555. De ruim vier miljoen 

die daar op staan, worden verdeeld naar grootte van de deelnemende organisaties. Voor ons is dat 

vier procent." 

Een half miljoen doden, volgens het door Tutsi's gedomineerde 'rebellenleger' RPF (het Ruandees 

Patriottisch Front) intussen al bijna een miljoen, volgens de meest behoudende schattingen minimaal 

200.000. Twee miljoen vluchtelingen in de buurlanden van Ruanda, Tanzania, Oeganda en Burundi, 

dat zelf aan de rand van een burgeroorlog staat. 

Twee miljoen ontheemden in Ruanda zelf: het noorden van het land praktisch ontvolkt, op 300.000 

uitgemergelden na, het oosten praktisch veroverd door het RPF, in het zuidwesten, nabij Gitarama en 

het Kivu-meer, een ophoping van miljoenen. 

En een doorgaande strijd. De RPF is druk bezig met het veroveren van Kigali, waar in vier grote 

kampen 50.000 mensen vastzitten. De Ruandese hoofdstad telde begin april nog 350.000 mensen, nu 

een derde daarvan. De harde kern van het Hutu-regeringsleger zit in het zuiden van de stad, in de wijk 

Nyamirambo. De RPFrebellen schieten zich vanuit het oosten van Kigali naar binnen. Het vliegveld ligt 

onder vuur van regeringstroepen na de verovering ervan door het RPF. eind mei. De RPF-rebellen 

opereren ook vanuit het door hen veroverde militaire kamp van het regeringsleger, Kanombe. 

Achtduizend mensen zitten hopeloos bij elkaar in de Kerk van de Heilige Familie. De priesters daar 

zijn bewapend met pistolen. Het ziekenhuis van Kigali is kapotgeschoten, het ziekenhuis van het Rode 

Kruis in Kigali functioneert nog een beetje. 

Het regeringsleger is deze week begonnen met een tegenoffensief. Dat startte vanuit Gitarama, waar 

de interim-regering zetelt, op tien kilometer van een RPF-front dat de stad belegert, maar ook de 

zuidelijke autoweg van Gitarama naar Butare en de grens met Burundi probeert te veroveren. Die weg 

is vooralsnog de 'life-line' van interimregering en VN-hulptransporten. Gitarama zelf, op veertig 

kilometer zuidwestelijk van Kigali, is een knooppunt van wegen. De val van de stad betekent de 

verovering van het land door de RPF-rebellen. 

De militaire balans: RPF beschikt over ruim 25.000 strijders, met momenteel een 'hoog moreel' omdat 

ze aan de winnende hand zijn en rekenen op de steun van de publieke opinie, gezien de slachtpartijen 

die het terugtrekkende regeringsleger aanrichtte. Het regeringsleger, met 35 a 40.000 man troepen, 

aan de verliezende hand, maar beter bewapend en getraind. Daarnaast van beide legers losgeslagen 

eenheden die rovend en moordend rondtrekken. Het banditisme als basis, de totale politieke anarchie 

als biotoop en geronselde dorpelingen als handlangers. 

En dan de krijgsgevangenen: de meeste RPF-strijders die in hun handen vielen, zijn door het 

regeringsleger gedood. Het vuile werk werd en wordt opgeknapt door de speciale terreurbrigades van 

de interahamwe. Ruim tweeduizend van deze keurtroepen worden door het RPF op hun beurt 

gevangengehouden in Kabuga bij Kigali. Ze worden in leven gehouden en getoond aan de pers, 

inclusief hun in bloed badende bekentenissen. 

Oplossingen: een VN-contingent van Afrikaanse troepen, omdat geen westers land nu eigen 

blauwhelmen zal inzetten? Afrikaanse troepen, slecht bewapend, slecht betaald en zonder veel 

ervaring in VN-verband. De kleine hoeveelheid VNmilitairen die nu in Ruanda opereert, onder de 

naam UNAMIR, kan geen strategie met enig gezag ontplooien. Het contingent omvatte 2500 

blauwhelmen, maar na de moord op de tien Belgische VN-ers eind april is het ingekrompen tot 300 

manschappen. 

Hun taak is humanitair, maar zelfs daar is geen ruimte voor: het evacueren van burgers uit Kigali werd 

een week geleden stopgezet. Een overleg maandag tussen de bevelhebber van de VN-troepen in 

Ruanda (opererend onder de naam Unamir), generaal-majoor Dallaire en de leider van het RPF, Paul 
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Kagame, in het dorpje Kabuga, net ten oosten van Kigali, liep op niets uit. Kagame weet de 

slachtpartijen aan het regeringsleger, dat naast Tutsi's oook opponerende Hutu's doodt. „De 

slachtpartijen nemen af, niet omdat zij zich hebben bedacht, maar omdat er niemand meer over is om 

te doden", concludeerde de rebellencommandant. De oorlog woedt dus uit. 

Een luchtbrug op Kigali en andere steden, waar duizenden hongerig en getraumatiseerd bijeen hopen, 

in stadions en rond kerkgebouwen? Een luchtbrug zal niet zonder logistieke inzet kunnen van 

Amerikanen en/of Russen, en die is niet in zicht. 

Een politieke coalitie tussen het gematigde deel van het RPF, de Tutsi-rebellen, en hun tegenhangers 

van het door Hutu's gedomineerde regeringsleger? Lijkt onlogisch, zelfs al heeft de massamoord in 

Ruanda allang het nog min of meer georganiseerde karakter van een etnische strijd verloren. Overleg 

tussen RPF en regeringsleger over een staakt-het-vuren, afgedwongen door de VN, is alleen formeel. 

Beide partijen, RPF en interimregering in Gitarama, willen eigenlijk alleen maar de overwinning. Maar 

die kan alleen maar bestaan uit het beheren van een massagraf. 

eindredactie: Willem Bouwman; vormgeving: Reinier S. Dorgelo en Folkert Rinkema 

foto’s EPA 

 

Leeuwarder Courant / 16-06-1994 

Wereldraad start hulpproject Ruanda 

GENEVE (ANP) - Internationale kerkelijke organisaties hebben besloten tot een speciaal programma 

voor steun aan vluchtelingen uit Ruanda. Zij zullen binnenkort hulpteams sturen naar Ruanda en de 

buurlanden Tanzania, Burundi, Zaire en Uganda, zo heeft de Wereldraad van Kerken meegedeeld. 

Het hulpprogramma met de naam Acist moet het wederzijds vertrouwen onder de vluchtelingen 

versterken en een terugkeer naar hun land mogelijk maken, aldus de Wereldraad. Tegelijk moet door 

de aanwezigheid van internationale begeleiders uitbreiding van de gewelddadigheden in Ruanda 

worden voorkomen. 

De eerste „teams ter ondersteuning van Afrikaanse gemeenschappen", die overwegend uit Afrikanen 

bestaan, zullen binnen zes weken hun werkzaamheden in de vluchtelingenkampen beginnen. De 

kosten, een kleine twee miljoen gulden per jaar, worden door de Wereldraad en de Lutherse 

Wereldfederatie gedragen. 

De twee organisaties hebben met Pinksteren de lidkerken gevraagd in totaal ƒ 17 miljoen voor hulp 

aan Ruanda te bestemmen. Daarvan is tot nu toe ongeveer vier miljoen toegezegd. De Stichting 

Oecumenische Hulp in Utrecht nam ƒ 1 miljoen voor haar rekening. 

 

Nederlands Dagblad / 16-06-1994 

Wereldraad stuurt hulpteams Ruanda 

GENEVE / VATICAANSTAD Internationale kerkelijke organisaties hebben besloten tot een speciaal 

programma voor steun aan vluchtelingen uit Ruanda. Zij zullen binnenkort hulpteams sturen naar 

Ruanda en de buurlanden Tanzania, Burundi, Zaire en Uganda, zo heeft de Wereldraad van Kerken 

meegedeeld. 

Het hulpprogramma met de naam Acist moet het wederzijds vertrouwen onder de vluchtelingen 

versterken en een terugkeer naar hun land mogelijk maken, aldus de Wereldraad. Tegelijk moet de 

aanwezigheid van internationale begeleiders er voor zorgen dat de gewelddadigheden in Ruanda zich 

niet uitbreiden. 
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Afrikanen 

De eerste „teams ter ondersteuning van Afrikaanse gemeenschappen", die overwegend uit Afrikanen 

bestaan, zullen binnen zes weken hun werkzaamheden in de vluchtelingenkampen beginnen. De 

kosten, een kleine twee miljoen gulden per jaar, worden door de Wereldraad en de Lutherse 

wereldfederatie gedragen. 

De twee organisaties hebben met Pinksteren de lidkerken gevraagd in totaal zeventien miljoen gulden 

(negen miljoen dollar) voor hulp aan Ruanda te bestemmen. Daarvan is tot nu toe ongeveer vier 

miljoen toegezegd. De Stichting Oecumenische Hulp in Utrecht nam een miljoen gulden voor haar 

rekening. 

Vertwijfeld 

Tijdens een speciale mis voor Ruanda in de Sint Pieter in Rome is woensdag geklaagd over het 

gebrek aan daadkracht van de internationale gemeenschap. Kardinaal Joseph Tomko sprak tijdens de 

dienst, die door veertig andere kardinalen werd bijgewoond, van „een vertwijfelde traagheid van de 

internationale gemeenschap, wier motieven niet altijd duidelijk zijn".  

EPD/DPA 

 

Trouw / 18-06-1994 
ZATERDAG ZONDAG  

BOUWEN aan de TOEKOMST, VERENIGDE NATIES  

door HANS GOSLINGA en LEONOOR MEIJER 

Trouw en de organisaties voor zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking van de 

protestantse kerken (ZWO) verzorgen vandaag het congres 'Bouwen aan de toekomst: waar 

bemoeien we ons mee?' Moeten overheden, internationale organisaties, hulporganisaties, vakbonden 

en bedrijven uit het Noorden het proces van wederopbouw in het Zuiden ondersteunen?, luidt de 

vraag die wordt voorgelegd aan een forum met de juriste D. Ghidei uit Eritrea, D. Oosting, oud-

directeur van Amnesty International Nederland, A. Rinnooy Kan, VNO-voorzitter, mevr. B. Scholte, 

projectmedewerkster van de Stichting Oecumenische Hulp en A. Westerlaken, CNV-voorzitter.  

Eregast is bisschop Tutu, die zal spreken over de veranderingen in Zuid-Afrika. Buitenlandredacteur 

Esther Bootsma van Trouw houdt een inleiding over de wederopbouw van Cambodja. Minister Pronk 

sluit de congresdag af.  

Op deze en volgende pagina's een voorproefje op het congres: over de wederopbouw van Eritrea en 

Cambodja, een interview met minister Kooijmans van buitenlandse zaken en een gesprek met 

bisschop Tutu. 

Nog voor het gesprek is begonnen, onthult hij naar aanleiding van een terloopse opmerking spontaan 

en meteen grijns dat hij tegelijkertijd zowel rechts- als linkshandig kan schrijven, dat beide handen in 

snelheid niet voor elkaar onderdoen en exact hetzelfde schrift produceren, met dit ene verschil dat het 

schrift van de linkerhand spiegelbeeldig is. 

Voor wie het spoor van minister van buitenlandse zaken Peter Kooijmans (60) nauwgezet volgt, zal de 

onthulling niet zon verrassing zijn. Die heeft al langer de indruk dat de rechterhand van Kooijmans 

precies weet wat de linker doet. Niet veel politici spreiden in hun optreden zon zeldzaam evenwicht 

ten toon tussen emoties en rede. Hoe anders zou je ook de afschuw over het lijkenhuis Rwanda 

kunnen combineren met een nuchtere taxatie van de kansen om daar effectief in te grijpen of op 

rationele gronden kunnen verdedigen dat op het toppunt van de razernij tussen de Hutu's en de Tutsi's 

de Verenigde Naties hun troepenmacht uit het land terugtrokken?  

Op een gegeven moment gebaart hij met zijn handen en verhaalt over  de verkiezingscampagne. 

Kooijmans: „Op een avond had ik een geweldige aanvaring met iemand, die zei: ik heb het gevoel dat 

onze soldaten tegenwoordig pas optreden als ze de plaats van bestemming per taxi kunnen bereiken. 

Zo is het helemaal niet. Achteraf zei hij dat hij me had willen provoceren. Daarin was hij volstrekt 
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geslaagd. Ik kreeg een rood waas voorde ogen." Even later: „Ik word soms een beetje kriegelig van 

die onheilsverhalen: wat doet het ertoe wat we in Bosnië doen? Je zal maar in Bosnië leven en 

afhankelijk zijn van voedseltransporten, van de aanwezigheid van een stel Nederlandse militairen in 

Srebrenica die daar kennelijk als effectief afschrikmiddel werken. We hebben in Gorazde gezien wat 

er gebeurt als ze er niet zijn." 

Het is duidelijk: de bewindsman wil n iets weten van een vlucht terug in eigen, veilige haven. 

Nederland speelt een rol op internationaal niveau en moet een rol blijven spelen. Juist om het goede 

binnen de Verenigde Naties te bewaren en het slechte van deze organisatie te verbeteren. Kooijmans 

is niet blind. Als geen ander beseft hij dat het draagvlak onder de internationale organisatie, zowel 

onder politici als onder burgers, dreigt te verschrompelen als niet snel wordt opgetreden. Daarom juist 

is effectieve inzet van Nederlandse militairen om de wereldorde te bewaken en op te bouwen zo 

wezenlijk. Echter, niet overal en niet altijd. 

Op het netvlies van eenieder staat het grote lijden van de Rwandese burger gebrand, toch is dat juist 

een plek waarheen voorlopig geen Nederlandse militairen zullen vertrekken. 

„Rwanda is ver weg. Het klinkt misschien egocentrisch en egoïstisch maar Nederland heeft een 

specifieke verantwoordelijkheid op het Europese continent. Daar liggen onze eerste verplichtingen. 

Ook al bestaat er frictie met de emotie, die loskomt bij het zien van de tv-beelden en die mensen doet 

verzuchten: we moeten daar toch heen om te helpen."  

De regionale verantwoordelijkheid vormt een essentieel onderdeel van de wereldorde die Kooijmans 

wil scheppen: in eerste instantie moeten landen zich verplicht voelen aan de ellende en 

veiligheidsrisico's die op hun continent ontstaan. Die moeten zij oplossen met behulp van de regionale 

organisaties op dat continent. Landen dienen niet meteen in een huilbui naar de VN te rennen. 

Kooijmans haalt een oud Afrikaans gezegde aan. „De vuile was die je binnen kunt doen, hang je niet 

buiten." Hij herinnert zich hoe de Afrikaanse leiders handelden in de periode vlak na zij de 

onafhankelijkheid verkregen. De nieuwe leiders weigerden met hun problemen naar de VN te stappen. 

Toen een van de Westafrikaanse landen toch met een grensconflict bij de organisatie aanklopte, 

wisten de andere leiders uit gêne niet hoe snel ze weer het heft in eigen handen moesten krijgen. Dat 

concept verdient uitwerking in de ogen van de minister.  

Hij komt terug op de „georganiseerde waanzin" in Rwanda. Ook daar wijzen de laatste tekenen erop 

dat de VN-vredesmacht van in totaal 500 manschappen grotendeels zal bestaan uit Afrikaanse 

militairen; een goede zaak, vindt Kooijmans. „Dat maakt niet dat dat land van ons prioriteitenlijstje 

afvalt. De westerse landen moeten bijspringen met materieel en geld, dat de Afrikaanse landen tekort 

komen."  

Het is onheus de VN van een falen in dit conflict te betichten, ook al vertrokken aan het begin van de 

massamoord de 2500 blauwhelmen vrijwel allemaal uit het land. „De VN hebben geen antwoord op 

planmatige waanzin. Ze kunnen niets doen totdat die is uitgewoed, totdat de strijdende partijen met 

vechten willen stoppen. Terugtrekking was logisch, de blauwhelmen zaten ervoor een vredesakkoord 

dat inmiddels aan flarden was geschoten. Daarnaast, het heeft geen zin om levens van VN-militairen 

in de waagschaal te stellen als je niets reëels kunt doen. De kans op succes was nihil. In zon baaierd 

van vuur helpen drie emmertjes water niet."  

De gang van zaken in Rwanda vormt een wel zeer rauw voorbeeld van het dilemma waarin de VN op 

dit moment verkeren, en waar snel een antwoord op moet worden gevonden wil de organisatie 

aanspreekpunt voor de wereld blijven. Na de beëindiging van de Koude Oorlog bijna vijf jaar geleden 

breidden de mogelijkheden van de VN zich zeer snel uit. „De wereld is daar gretig op ingesprongen. 

Je vraagt je terugziende af of men zich wel altijd heeft gerealiseerd waar men aan begon."  

Het dilemma van de VN in de ogen van de CDA-politicus: de organisatie zit (met een vertienvoudiging 

van het aantal blauwhelmen binnen vier jaar) aan de grenzen van haar capaciteit. Eigenlijk zouden de 

VN even pas op de plaats moeten maken om zich aan te kunnen passen aan de nieuwe werkelijkheid. 

Maar wie durft hiervoor de tijd op te eisen bij het zien van allerlei rampzalige tv-beelden? Kooijmans: 

„Je kunt niet zeggen: we kennen deze situatie nog niet, we zetten de wereld even stop."  

Pas op de plaats is eigenlijk ook nodig om internationale communicatielijnen op te bouwen die ervoor 

kunnen zorgen dat het smeulen van een geweldsgolf al wordt onderkend en door de internationale 
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gemeenschap aangepakt. Dat kan op velerlei wijzen: met het sturen van VN-waarnemers, door het 

uitoefenen van politieke druk, door inschakeling van het internationaal Hof van Justitie. Kooijmans 

benadrukt dat economische en sociale lijnen hierbij ook nadrukkelijk een rol spelen: „De tijd dat 

geïsoleerde ontwikkelingssamenwerking hielp, is voorbij." Alles grijpt in elkaar. Van hoog tot laag en 

van land tot land. Niet onwaarschijnlijk is dat vluchtelingenstromen op mondiaal niveau de 

internationale politiek van de jaren negentig gaan domineren. Juist bij vreemdelingenstromen en de 

opvang van asielzoekers zie je in westerse landen ook de angst voor het onbekende opspelen, wat 

soms het geheugen selectief maakt. Veel Nederlanders denken bijvoorbeeld dat het land vooroploopt 

wat opvang van aantallen vluchtelingen betreft. Hoge Commissaris voor de vluchtelingen Ogata wees 

er enkele weken geleden fijntjes op dat landen als Malawi (een van de tien armste landen in de 

wereld) en Iran miljoenen vluchtelingen herbergen, waar Nederland zich op jaarbasis tot enkele 

tienduizenden asielzoekers beperkt.  

Ten tijde van de verkiezingscampagne heeft Kooijmans zelf gemerkt hoe bedreigend sommige 

mensen de komst van asielzoekers ervaren en hoe een sterk vertekend beeld is ontstaan. „Het 

maatschappelijk draagvlak is niet consistent. Enerzijds zijn mensen wel degelijk bereid om steeds 

maar weer geld te geven aan hulpacties. Tezelfdertijd zie je een beweging de andere kant op: mensen 

denken hun eigen huis op orde te hebben en willen niet dat er mensen in rondlopen die er niet in thuis 

horen. Ik ben blij met het één, bezorgd over het ander. Dan merk je ook dat je de afgelopen jaren in 

gebreke bent gebleven als politicus, niet hebt kunnen uitleggen dat er een verschil is tussen diegenen 

die wel opvang verdienen en de algemene bezorgdheid over veiligheid en criminaliteit in de 

samenleving d ie ook wordt geprojecteerd op vreemdelingen. Het absorptievermogen in Nederland 

kan groter, maar dan moetje wel sturend optreden en duidelijk maken waarom iets nodig is. Dat is niet 

gelukt."  

De VN is dus het laatste redmiddel, waarbij de term zelf al aangeeft dat daarmee zeer terughoudend 

moet worden omgesprongen. „Als niet heel duidelijk is wat een internationale VN-interventie kan doen, 

dan is het beter niette gaan." Het is een les, geleerd in Somalië waar de VN stuitte op agressieve 

afwijzing van de lokale bevolking. Optuiging van regionale organisaties dient te voorkomen dat de VN 

wegens overbelasting verzwakken. Europa heeft de eerste proeve van regionaal opereren niet 

doorstaan bij het losbarsten van het conflict in voormalig Joegoslavië, maar Kooijmans ziet een 

opgetuigde CVSE (Conferentie voor Vrede en Samenwerking in Europa) toch als redmiddel voor zich. 

De VN moeten op wereldniveau blijven draaien.  

„Het is een zo geweldig kostbaar instrument. De organisatie zit me in het hart gebakken. Het is het 

enige forum waarin we met elkaar kunnen praten, met al z’n nadelen van logheid en bureaucratie van 

dien. De organisatie heeft op punten goed gefunctioneerd, en dat moet worden uitgebouwd. Ik geloof 

niet in het paradijs op aarde, ik geloof wel dat de mens in staat is verantwoordelijkheid te dragen voor 

het voorkomen van een hel op aarde of in ieder geval te streven naar een leefbare wereld." Kooijmans 

onderkent dat overheden en vele burgers na de eerste euforie over de beëindiging van de Koude 

Oorlog nu angstig rondkijken naar alle onzekerheden in de wereld van vandaag. Afgehakte ledematen 

in Rwanda volgen nog voordat de kater over de slachtpartijen in Bosnië is verwerkt. Volgens 

sommigen is het beter de ogen te sluiten en er simpelweg voor te zorgen dat de eigen straat schoon 

blijft. De bewindsman reageert sterk afwijzend: „Huisje, boompje, beestje is, in mijn heilige overtuiging, 

zelfbedrog."  

De VN moeten wel snel een consistent en coherent toekomstplan op tafel leggen om niette 

verschrompelen. „Wat het meest demotiveert is dat de ene veenbrand nog niet is geblust of de andere 

breekt alweer uit. Dat moet ophouden, anders hou je het draagvlak niet levend. Dan gaan politici zich 

op gegeven moment verschuilen achter het gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Wat mij motiveert? 

Is er een alternatief? Als je niet probeert de VN en de regionale organisaties te doen beantwoorden 

aan doeleinden waarvoor ze zijn op gericht vrees ik datje inderdaad krijgt dat mensen zeggen: laten 

we alleen ons eigen erf schoonkrabben. Dat kan niet: je kunt je niet koesteren in de droom dat als je je 

eigen erf schoonhoudt je het schoon kan houden. Het is een geweldig fascinerende uitdaging om te 

werken aan een wereld waarin iedereen daarvan is doordrongen. Als ik dat niet zou nastreven, dan 

doe ik de gordijnen dicht, doe ik een doek over m'n hoofd en denk: het einde zal de lasten dragen. 
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Nou, aangezien ik die lasten ondraaglijk vind, mogen de VN een beroep op mijn denkkracht doen." Hij 

gaat met liefde terug naar de Leidse universiteit, waar hij nog geen twee jaar geleden werd 

weggeplukt door premier Lubbers.  

Blijft de vraag op tafel liggen of niet alleen Nederland, maar ook andere westerse landen bereid zijn de 

(financiële) last te dragen in een nieuwe wereldorde en bijvoorbeeld een hoge donatie aan de VN-

vluchtelingenorganisatie UNHCR vol te houden. Kooijmans: „Dat is in tijden van economische terugval 

een moeilijke keuze. Het is namelijk nooit genoeg. Je kunt nooit zeggen: zo, nu heb ik mijn plicht 

gedaan, je blijft altijd achter de feiten aanhollen, ook op financieel vlak. Het heeft me wel altijd 

verbaasd dat de Hoge Commissaris nog nooit heeft hoeven zeggen: we sluiten de tent, voor deze 

zaak hebben we geen geld meer. Dat uur is godzijdank nog niet aangebroken."  

Nu de bewindsman vrijwel zeker bijna toe is aan het opruimen van zijn bureau op het ministerie, toch 

even de vraag wat leuker was: staatssecretaris van ontwapening te zijn in de jaren zeventig of minister 

in de jaren negentig.  

„De wereld is onveiliger geworden, onzekerder. De Koude Oorlog werkte behalve verstarrend ook 

stabiliserend. De destabilisatie maakt mensen onzeker. Ook het vertrouwen in de kracht van de 

overheid is afgenomen. Mensen zijn meer op zichzelf teruggeworpen. Ik vind dat niet zo erg. Mensen 

kunnen twee dingen doen. Ze kunnen zich terugtrekken. Dat is zelfbedrog. Je kunt ook zeggen: we 

vergroten onze betrokkenheid, niet in de zin datje vanuit de achterkamer de wereld kunt beïnvloeden, 

maar datje daardoor wel degelijk maatschappelijk draagvlak kunt vergroten. Ik zie overal inde wereld 

particulier initiatief. Ik vond het bijvoorbeeld fascinerend dat in Letland iemand me zegt volgende week 

komt de Commissaris van de Koningin uit Overijssel. Dan denk je: goh, wat zou die hier moeten 

doen? Blijkt dat die provincie allerlei samenwerkingsverbanden heeft. Dat zou in jaren zeventiger 

ondenkbaar zijn geweest. Zo zie je: het is allemaal niet zo grauw en grijs en naar binnen gericht."  

„In het verlengde hiervan kun je ook de rol van Nederland zien in een wereld waarin een aantal grote 

landen de dienst uitmaken. Je moet natuurlijk niet proberen te wedijveren met grote mogendheden. 

Maar je kunt wel op jouw manier ideeën aandragen, al strijkt dan soms een groot land later met de 

eer; nou ja, dat zij dan zo. Je hebt wel het zaadje in de pot gelegd. Men zegt: laat duizend bloemen 

bloeien, ik zeg: laat ze maar uit de pot komen."  

Nee, staatssecretaris van ontwapening te zijn in de jaren zeventig was niet alles: „Het was zelfs 

buitengewoon frustrerend omdat er geen enkel schot in zat. Nederland kon niet meer dan aanzetten 

geven. Ik was blij toen ik kon overstappen naar de mensenrechtenactiviteiten bij de Verenigde Naties. 

Niet dat dat zon dankbare akker was om te bewerken maar je boekte wel concreet resultaat. Ik heb zo 

toch het leven van een aantal mensen draaglijker gemaakt."  

Ook al staat hij maar kort aan het hoofd van Buitenlandse Zaken, nu is de frustratie weg: „Ik ben een 

moeilijk te frustreren mens. Dat neemt niet wel datje weleens in de gordijnen kruipt, dat je je kunt 

ergeren aan de volstrekte onverschilligheid van sommige krijgsheren over wat ze hebben aangericht. 

Er zaten dit keer veel meer elementen in van.. . soms ook wanhopig zijn, maar het was uitdagender, 

omdat het niet zo vast zat aan alle kanten."  

En nooit eens murw van al die gruwelijke beelden en het gebrek aan mogelijkheden om direct in te 

grijpen? „O, zeker wel. Maar dan is er heel weinig voor nodig om een mens boos te maken. En dat is 

toch de beste stimulans om 'm weer in beweging te krijgen. Ik ben vooral boos op situaties, zelden of 

nooit op mensen. Ik ben zo vaak boos geweest op Bosnië. Waar ik bij aankomst te horen kreeg: 

welkom in de hel op aarde."  

Bij het woekeren met de ruimte die internationale organisaties is gegeven past een niet al te 

idealistische instelling. Een volledig wegvallen van grenzen en onderscheid tussen landen ziet 

Kooijmans niet voor zich. „Dat is niet haalbaar. Je zult het moeten doen met die lamlendige regeringen 

waar de wereld in grote hoeveelheid over beschikt. Al zijn de grenzen transparant geworden. Dat is, 

denk ik, de les van de Europese verkiezingen: je moet de boog voor de burgers niette strak spannen. 

De samenleving blijft behoefte houden aan een duidelijk punt dat hen aanspreekt. Men weet heus wel 

wat er allemaal in Europa gebeurt. Maar je kunt er niet tegen praten, jezelf er niet mee identificeren. 

Je hebt het gevoel datje tegen lucht schopt als je richting Straatsburg schopt. Tegen een regering kun 

je aanschoppen. Nationale regeringen moeten zich daarbij realiseren dat zij degenen blijven d ie 
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verantwoordelijkheid moeten nemen. Een verantwoordelijkheid waarop ze ook onverminderd 

aanspreekbaar blijven." 

'Alleen je eigen erf schoonhouden is zelfbedrog'  

 

 
Bosnië, Rwanda, een gewoon mens zou er moedeloos van worden en ook Peter Kooijmans erkent dat 

hij 'weleens in de gordijnen klimt’. Dat hij desondanks door sjouwt, met een opvallende blijmoedigheid 

zelfs, heeft net zoveel te maken met de oer-calvinistische notie dat de aarde een wijngaard is die moet 

worden bewerkt als met de uitdaging die hij ook als intellectueel voelt om de wereld voor iedereen 

leefbaarder te maken. 

foto Roger Dohmen 

 

Trouw / 18-06-1994 bijlage Zaterdag en zondag 
 

BOUWEN aan de TOEKOMST: CAMBODJA  

'Wij kunnen niets, alleen maar vernietigen'  

Cambodja, juni 1994. FOTO’S ESTHER BOOTSMA 

Een jaar geleden leek alles nog zo voorspoedig in Cambodja. De VN-vredesmacht organiseerde met 

succes verkiezingen, voormalige vijanden vormden een coalitieregering en koning Sihanouk keerde 

terug op de troon. Maar inmiddels heeft het optimisme plaatsgemaakt voor fatalisme  

Cambodjaanse regeringssoldaten schieten op ons, omdat de taxi-chauffeur een kwartje te weinig naar 

buiten gooit. Eerst kunnen we niet geloven dat ze hun geweren werkelijk richten, al horen we de 

schoten achter de auto. Tot een passagier vertelt dat haar vorige taxi drie kogelgaten opliep. Vlak 

buiten de hoofdstad Phnom Penh begint het al; om de kilometer staan twee of drie soldaten de 

passerende auto's geld afhandig te maken. De chauffeur van het volgestouwde minibusje heeft een 

dik pak bankbiljetten in zijn borstzak, waarvan hij er telkens een paar verfrommelt en door het raam 

naar buiten gooit. Nooit veel, zo’n driehonderd riel (een kwartje), maar met tachtig worpen loopt het 

smeergeld flink op. En dus ook de tarieven voor passagiers.  
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Soms willen de soldaten meer, en aan hun gezicht moet de chauffeur maar zien wanneer hij kan 

ophouden met flappen trekken. Twee keer vergist hij zich. Twee keer wordt de taxi beschoten. Dit 

machtsvertoon, deze norse quasi-onverschilligheid, is vooral populair bij bruggen die 'de helden' 

moeten beschermen tegen explosieven van de Rode Khmer. De regering doet er niets tegen. 

'Snelweg s', door buitenlanders Lambada-weg genoemd wegens het hotseklotsen over bobbels en 

kuilen, leidt naar Kompong Thom. Rode aarde, groene rijstvelden, palmbomen, sfeervolle dorpen. Het 

is moeilijk voor te stellen dat hier overal mijnen liggen (tien miljoen in het hele land), overblijfselen van 

de gruwelijke, nog zo recente geschiedenis.  

Kompong Thom is de geboortestreek van de beruchte Rode Khmer-leider Pol Pot. Vijftien jaar nadat 

zijn terreurbewind minstens een miljoen Cambodjanen de dood in dreef, is de guerrillabeweging hier 

nog steeds in kleine groepen actief. „Twee weken geleden ontvoerden ze een man uit ons dorp, 

omdat diens broer een rover had doodgeschoten die bij de Rode Khmer hoorde. Hij werd na tien 

dagen vrijgelaten voor 200 000 riel (150 gulden, EB) en drie schrijfblokken", vertelt Soy Somath in het 

dorp Sompao Meas.  

Terwijl hij spreekt, klinken schoten: een gedeserteerde Rode Khmer die nu het leger dient. Zijn vrouw 

staat op het puntte bevallen, en schietend in de lucht kondigt hij zijn thuiskomst aan. Onze tolk durft 

een bezoekje aan hem niet aan. Ze schudt het hoofd, en haar gulle lach maakt plaats voor een 

angstige blik. „Het karakter van soldaten is heel anders dan dat van dorpsbewoners", zegt ze zacht.  

Behalve geld van chauffeurs eisen de regeringssoldaten ook voedsel van de bevolking. Soms pakken 

ze 'slechts' een zak rijst, soms confisceren ze een kar vol kool. „Elke avond ben ik bang", vertelt de 

eigenaresse van een eettent op de markt in het gehucht Sala Popail, terwijl ze dampende schalen 

rijst, kip en ananas serveert. „Eergisteren kwam hier weer een groep dronken soldaten om elf uur 's 

avonds en begonnen ze te vechten en plunderen. Om de paar dagen wordt wel een marktkoopman of 

eigenaar van een eettent beroofd door soldaten."  

Het Cambodjaanse volk raakt gefrustreerd. Hoewel ze wel begrijpen dat de soldaten hun magere 

salaris van dertig gulden per maand aanvullen, krijgen de mensen schoon genoeg van de terreur. De 

hoop op een veilige en voorspoedige toekomst brokkelt steeds verder af. De strijd met de Rode Khmer 

is bijna net zo hevig als voor het vredesakkoord van 1991, corruptie is wijdverspreid en de nieuwe 

regering is verlamd door ruziënde facties. Sinds de regering in oktober werd geïnstalleerd is nog 

vrijwel geen wet aangenomen, investeerders blijven weg en de criminaliteit viert hoogtij. Elke dag 

worden er Cambodjanen vermoord voor een brommer (liefst de Honda C 100) of een auto. Het 

optimisme van vorige zomer heeft plaatsgemaakt voor fatalisme. „Wij kunnen niets, alleen maar 

vernietigen", verzuchten velen.  
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Een jaar geleden leek alles nog zo voorspoedig. De VN-vredesmacht organiseerde met succes 

verkiezingen, negentig procent ging naar de stembus, voormalige vijanden vormden een 

coalitieregering en op verzoek van het volk kwam koning Sihanouk terug op de troon. Donorlanden en 

buitenlandse organisaties stonden klaar met zakken vol geld. Eindelijk konden ze de arme 

Cambodjanen helpen, die zo hadden geleden onder de Amerikaanse bommen (1970-1975), de 

genocide door van de Rode Khmer (1975-1979) en de burgeroorlog tegen de door Vietnam 

geïnstalleerde regering (1979--1991).  

Voor het eerst sinds lange tijd kunnen de Cambodjanen weer zeggen wat ze willen, zonder te worden 

opgesloten of neergeschoten. Wat persvrijheid en andere democratische geneugten betreft is 

Cambodja nu in Azië zelfs een van de koplopers geworden. Binnen korte tijd werden dertig kranten 

opgericht, en schoten lokale hulporganisaties als paddestoelen uit de grond. De Cambodjanen leken 

er echt zin in te hebben hun land te gaan opbouwen.  

Goed, er was één minpunt: dat de Rode Khmer zich niet aan het vredesakkoord (Parijs 1991) had 

gehouden. En dat de VN-vredesmacht Untac, de grootste en duurste allertijden, tandeloos had 

moeten toezien hoe de guerrillastrijders het vredesproces probeerden te verstoren. Maart een wonder 

boven wonder de verkiezingen slaagden, ach, toen dacht men dat de verse regering vast wel een 

oplossing zou vinden voor de Rode Khmer. Was het niet goedschiks (door een politiek compromis, 

zoals het aanbieden van regeringsposten), dan wel kwaadschiks (door de guerrillabeweging met 

wapengekletter te elimineren).  

Deze hoop is nu opgelost. De regering is zwak en verdeeld: CPP, de Cambodjaanse Volkspartij van 

Hun Sen die voorheen door de Vietnamezen werd gesteund, wil vechten, Funcinpec, de royalistische 

partij van Norodom Rannaridh die in de jaren tachtig samen met de Rode Khmer tegen de Vietnamese 

bezetter vocht, wil praten. En koning Sihanouk die de partijen probeert te verzoenen, geeft 

tegenstrijdige boodschappen af. De ene dag vraagt hij het buitenland om militaire steun, de andere 

dag biedt hij de Rode Khmer aan nieuwe verkiezingen, zonder de VN, te houden. 

Logisch dat de guerrillabeweging hier munt uit probeert te slaan. Met onmogelijke eisen traineren ze 

de vredesbesprekingen, terwijl ze ondertussen de strijd opvoeren. In april rukte de Rode Khmer, die 

met zon 10 000 strijders tien procent van het land bezet, zelfs op naar de op een na grootste stad 

Battambang; 40 000 Cambodjanen sloegen op de vlucht en verblijven nu in tentenkampen op veiliger 

plekken.  

Meer dan een-derde van het nationale budget gaat op aan het leger: 200 000 dollar per dag, waarvan 

het meeste terecht komt op buitenlandse rekeningen van de vele generaals. De regeringssoldaten zelf 

zijn nauwelijks meer gemotiveerd om te vechten. Voor slechts dertig gulden per maand, met te weinig 

voedsel en een grote kans malaria op te lopen, willen ze hun leven niet wagen. Ze bekommeren zich 

meer om de aanvulling op hun maaltijd.  

Volgens de Franse pater Gerald Vogin, die in katholieke dorpen in Kompong Thom een goede relatie 

met de bevolking heeft opgebouwd, komt zelfs handje-klap tussen regeringssoldaten en strijders van 

de Rode Khmer steeds vaker voor. „Hier, verderop aan de rivier, hebben ze de controleposten 

verdeeld. Op de eerste eisen de soldaten een deel van de visvangst, op de tweede de Rode Khmer."  

In deze sfeer van angst en wantrouwen moeten Vogin, die voor Charitas werkt, en duizenden andere 

buitenlandse ontwikkelingswerkers Cambodja helpen opbouwen. „Het grootste probleem is spiritueel 

en moreel", zegt de pater. „Er is geen solidariteit. De mensen zijn passief en hebben weinig 

vertrouwen in elkaar. Gedurende de jaren tachtig, toen de Vietnamezen hier waren, moest iedereen 

elkaar controleren. Als er een vreemde bij de buren op bezoek kwam, moesten ze erbij gaan zitten en 

bij het volkscomité rapporteren wat er werd gezegd. Dat wantrouwen vind ik dus niet vreemd."  

Volgens Vogin zijn velen somber over de toekomst. Ze hebben deze eeuw al de Fransen, de 

Amerikanen, de Rode Khmer en de Vietnamezen gehad. Nu zijn er de buitenlandse hulporganisaties, 

maar wat zegt dat? „Ze gaan ervan uit dat hun land overtien jaar verdeeld zal zijn tussen Vietnam en 

Thailand." De Fransman geeft hen hierin overigens geen ongelijk: „Cambodja is al een beetje een 

kolonie van Thailand. Stranden, bordelen, hotels, veel is in handen van Thais. Het zijn de maffiosi van 

Cambodja."  

Veel andere investeerders dan Thaise speculanten komen er vooralsnog niet, mede doordat de strijd 

weer is opgelaaid, maar ook doordat de Khmer niet bepaald bekend staan als harde werkers. De 

rijstteelt is al eeuwenlang niet geïnnoveerd. Terwijl in produktievere buurlanden als Thailand en 
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Vietnam een hectare vijf ton rijst oplevert, zit Cambodja gemiddeld op één ton. „Ze zijn tevreden als ze 

hun voedsel hebben en hoeven niet veel meer dan dat. Ze werken parttime, als het ware. 's Ochtends 

een paar uur op het land, 's middags lekker een potje kaarten", zegt Vogin.  

Zijn pessimisme („Cambodjanen hebben gebrek aan ideeën, aan capaciteit, aan 

verantwoordelijkheidsgevoel") lijkt in strijd met de oprichting van honderd hulporganisaties in anderhalf 

jaartijd. Sommige beperken zich tot één terrein, zoals mensenrechten of dorpsontwikkeling, maar de 

meeste willen alles tegelijk doen. Om dit in goede banen te leiden, is er sinds een halfjaar de 

overkoepelende Phonleu Khmer (Cambodjaans licht), waar 54stichtingen bij zijn aangesloten.  

In hun kantoor naast een pagode hangen foto's van de recente vredesmars van boeddhistische 

monniken, waar Phonleu Khmer nauw bij betrokken was. Rond de bomen hebben ze saffraankleurige 

linten gebonden, net zoals ze boven de straten banieren hebben opgehangen met vredesspreuken. 

Het is zaterdagmiddag, de maandelijkse bijeenkomst van Phonleu Khmer. De aanwezigen, 

overwegend vrouwen, zitten druk te schrijven. Gepraat wordt er vooral door de voorzitter, Poung Sith.  

Hij is enthousiast, gedreven en druk gesticulerend. Soms vliegt de bril van zijn hoofd door een woeste 

armzwaai. „Mensen zijn nog steeds bang om op te staan en iets te zeggen", vertelt Poung Sith nadat 

de vergadering uren is uitgelopen. „Wij willen de Khmer leren leven in een democratische 

maatschappij, waarin je kunt discussiëren zonder dat je onderdrukt of vervolgd wordt."  

Pol Pot. Die naam wordt nog dagelijks genoemd. Hij staat symbool voor het grootste probleem waar 

de organisaties, de buitenlanders en de regering mee worden geconfronteerd. „Doordat de Rode 

Khmeralle intellectuelen heeft gedood, is het heel moeilijk om capabele mensen te vinden die een 

organisatie kunnen leiden", zegt Phoung Sith. In het hele land zijn geen geschoolde rechters, slechts 

vier advocaten, nauwelijks bestuurders met enige managementopleiding. Cambodjanen boven de 25 

jaar hebben gemiddeld twee jaar lagere school gehad.  

„Ze beginnen heel enthousiast aan iets, maar hebben geen enkele toekomstvisie. Dat is een grote 

tekortkoming. We hebben mensen nodig die voorstellen kunnen schrijven, die het vertrouwen kunnen 

wekken van de regering en sponsors." Een nationale beroemdheid, Sochua Leiper, wordt tijdens de 

pauze op het tempelterrein herhaaldelijk aangeklampt door Cambodjanen die haar vragen een 

steunaanvraag te schrijven in het Engels. Zij heeft jarenlang in de Verenigde Staten gewoond en 

keerde in 1989 terug, om de eerste Cambodjaanse organisatie op te richten: Khemara, voor steun aan 

vrouwen. „Het adviseren van lokale hulporganisaties is een ramp. Het probleem is dat mensen niet 

weten te onderhandelen. Niet alleen de regering, ook de stichtingen niet. Alles wat we doen, ziet de 

regering als een aanval." Vandaar dat Phonleu Khmer behoedzaam opereert. De organisatie mocht 

meepraten over de grondwet, maar bemoeit zich afgezien van de vredesmars verder nauwelijks met 

politiek. Leiper: „We willen geen oppositie zijn. In Cambodja betekent oppositie niet onderhandelen, 

maar moorden. We willen met de regering samenwerken in een sfeer van verzoening. Problemen als 

corruptie zijn veel te groot en te gevoelig. Als we daarop kritiek zouden leveren, zou dat tegen ons 

kunnen werken. We zitten in een overgangsperiode. We zijn een kleine mier op de rug van een olifant. 

Maar de mier gaat een mierenhoop bouwen die op den duur groter zal zijn dan de olifant." Alleen ziet 

Leiper dat in haar generatie nog niet gebeuren.  

 

Van de honderd hulporganisaties worden er slechts dertig door het buitenland van dollars voorzien. 

De meeste zijn kleine clubjes, waarin niemand Engels spreekt en dat is juist de voertaal in de 

donorwereld. Aangezien de meeste organisaties geen telefoon hebben en vaak van stek wisselen, 

rijden we van hot naar her door de straten van Phnom Penh. Om uiteindelijk de Khmer Students and 
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Intellectuals Organisation te bereiken, waarvan de voorzitter overigens geen universitaire opleiding 

blijkt te hebben. Hij legt uit dat ze al hun eerste project zijn begonnen: aidsvoorlichting. Vreemde 

prioriteit in een land waar de universiteit geen water, elektriciteit en toiletten heeft, laat staan een 

beetje bibliotheek. En waar sommige studenten honderden dollars smeergeld betalen om een plek in 

de collegezaal te bemachtigen. Maar de studentenorganisatie begrijpt ons onbegrip niet. Aids is toch 

heel belangrijk, zeggen ze. Later fluistert mijn tolk: „In Cambodja gaan heel veel studenten naar 

bordelen. Want een echt vriendinnetje wil meteen trouwen." De bevolking bestaat voor 64 procent uit 

vrouwen.  

Dat grootschalige hulp uit het buitenland broodnodig is, daar is iedereen het over eens. „Sommige 

Cambodjaanse stichtingen menen dat de buitenlandse hulporganisaties tussen hen en de 

donorlanden in staan, maar de meeste willen juist graag training van buitenlanders", zegt Steve Thorn. 

Hij is voorzitter van de Coöperatie Commissie voor Cambodja (CCC), waarde meeste buitenlandse 

organisaties bij zijn aangesloten. Enige coördinatie was hard nodig, want er hobbelen maar liefst 114 

organisaties rond, waarvan het leeuwendeel pas de afgelopen twee jaar is gekomen. Of zoals pater 

Gerald Vogin zegt: „Cambodja is een must: je móet hier een project hebben. Het is enerzijds ons 

slechte geweten dat ons hier brengt, anderzijds een soort exotisme. We vinden de Khmer zo aardig, 

ze lachen altijd, ze hebben zulke prachtige kinderen."  

In de straten van Phnom Penh zijn de Untac-auto's vervangen door honderden buitenlandse 

landcruisers, met hun vlaggen achterop en instructies om altijd met de deuren op slotte rijden. 

Duizenden Amerikanen, Fransen, Britten, Nederlanders en anderen zijn uitgezwermd over het land 

om de Cambodjanen te helpen. Was het voorheen vooral noodhulp, nu wordt een aanvang gemaakt 

met ontwikkeling. Aanleg van groentetuinen en visvijvers, opzetten van rijstbanken, verbetering van 

wegen, verstrekken van leningen voor weefgetouwen of voor andere bedrijfjes aan huis.  

Makkelijk gaat dat niet. De ontwikkelingsorganisaties stuiten niet alleen op incapabele, corrupte of 

afwezige ambtenaren die hun schamele salaris met bijbaantjes aanvullen, maar ook op elkaar. 

Gemopper en competitie zijn aan de orde van de dag. De ene organisatie eist tien procent rente op 

leningen, de andere twintig. Dan gaat de bevolking, die toch al moeilijk went aan het idee dat ze moet 

terugbetalen, morren en moet er weer dagen worden overlegd.  

In sommige gebieden lijden de mensen bovendien honger en kan de ontwikkelingswerker zich uit de 

naad praten („jullie moeten zelf ook wat doen"), maar krijgt hij aan het eind te horen: „We willen rijst. 

We zijn te zwak om te werken." Dit speelt vooral in de dorpen van de 350 000 teruggekeerde 

vluchtelingen, die twaalf jaar in de kampen in Thailand door de VN werden voorzien van voedsel, 

huizen en kleding. „Ze zijn lui geworden en verwachten dat wij hen gewoon te eten geven", zegt een 

Cambodjaanse medewerker van Church World Service, die zelf ook tien jaar in een 

vluchtelingenkamp verbleef.  

Een wonder is dat niet: op de recente donorconferentie in Tokio heeft het buitenland (Wereldbank, 

Internationaal Monetair Fonds, Aziatische Ontwikkelingsbank en 25 donorlanden) Cambodja bijna 

twee miljard gulden beloofd voor dit jaar en 1995. Voor een bevolking van acht miljoen mensen. Dat is 

een hoop geld dat op vele manieren kan worden besteed en ook in vele verkeerde zakken kan 

verdwijnen.  

Een Cambodjaanse rechtenprofessor in Frankrijk en adviseur van de VN, Douc Rasy, waarschuwde 

onlangs het buitenland geen dollar door de regering te laten besteden zonder er zelf op toe te zien. „Ik 

vertrouwde regering niet", zei hij in de krant de Phnom Penh Post. Het belangrijkste wat Cambodja 

nodig heeft, is buitenlandse adviseurs, aldus Rasy. Om er aan toe te voegen dat de VN-vredesmacht, 

die het bestuur over het land anderhalf jaar overnam, weinig begreep van de Cambodjanen en te 

weinig heeft gedaan om in het land een beter bewustzijn en hogere moraal te kweken.  

Er lijkt maar één minister te deugen, minister van financiën Sam Rainsy, wiens harde plannen om 

corruptie aan te pakken en belastingen in te voeren hem al verschillende doodsbedreigingen hebben 

opgeleverd. De twee premiers van Cambodja, Norodom Rannaridh en Hun Sen, hebben in een 

zeldzaam moment van eensgezindheid de koning zelfs gevraagd Rainsy te mogen ontslaan, wat 

Sihanouk overigens weigerde. In Cambodja zijn er meer geruchten dan rijst, wordt vaak gezegd. Dat 
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Sam Rainsy zal worden vermoord, dat de regering binnenkort valt dat Pol Pot in het land is. 

Geruchten, ondeskundigheid van bestuurders, factionalisme („heb je drie Khmer, dan heb je drie 

facties"), strijd tegen de Rode Khmer. Eigenlijk is het geen wonder dat er nog geen wet is 

aangenomen door de Nationale Vergadering.  

Maar de zwakte van de regering is het grootste gevaar in Cambodja. Als ze er niet in slaagt corruptie, 

criminaliteit en legerterreur aan te pakken en nog meer blunders begaat in de burgeroorlog, verliest 

het volk alle vertrouwen in de politici en is ontwikkeling een bar moeizame zaak. Want waarom zou je 

rijst gaan verbouwen of een bedrijfje beginnen, als de soldaten het afpakken of zelfs de Rode Khmer 

over een maand je dorp binnentrekt?  

De twijfels beginnen dan ook al te rijzen bij sommige ontwikkelingsorganisaties, en niet alleen doordat 

er vijf buitenlanders zijn gekidnapt. „Soms denk ik dat we weg moeten gaan", verzucht een 

Nederlandse ontwikkelingswerker op een zwak moment. „Dan vind ik dat de regering het maar zelf 

moet opknappen. Want wij geven haar nu ook de kans om niets te doen. Om haar eigen geld uit te 

geven aan kogels, die de soldaten op hun trucks de lucht inschieten."  

Zonder vrede in Cambodja lijken de 114 buitenlandse organisaties weinig te kunnen beginnen. Zelfs 

niet met twee miljard gulden.  

Dit artikel kwam tot stand dankzij een bijdrage van de Stichting Oecumenische Hulp. 

 

Nederlands Dagblad / 18-04-1994 

Start actie 'Bouwen aan de toekomst' 

van onze redactie kerk 

UTRECHT - Vanuit de gedachte de oorlog is voorbij, de wederopbouw kan beginnen start vandaag 

een gezamenlijke kerkelijke actie onder het thema Bouwen aan de toekomst. 

 Aartsbisschop Tutu zal in de Utrechtse Jacobikerk de actie inleiden. 

„Het echte werk begint nu. We zullen hard moeten werken om ons land op te bouwen. Uw steun is van 

groot belang", aldus de Zuidafrikaanse geestelijke in de actiefolder. Andere landen die gesteund gaan 

worden zijn onder meer El Salvador, Cambodja en Eritrea. „Hoe breekbaar de situatie ook is, er wordt 

gewerkt aan verzoening, vrije verkiezingen, gemeenschapsopbouw en het herstellen van schade aan 

huizen, scholen en wegen", aldus de organisatoren.  

Dat zijn de Stichting Oecumenische Hulp, de Generale Diakonale Raad, het Centrum voor Zending en 

Werelddiakonaat, het ICCO en de Raad voor de Zending. 
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Trouw / 21-06-1994 

overlijdensbericht Hans van de Ven 

 
Hans van der Ven (D. Scheele, H. Zomer) 

Nederlanda Dagblad / 21-07-1994 
Samenwerkende hulporganisaties starten nieuwe actie voor Ruanda  

'Zoiets verschrikkelijks maakten we nog niet mee' 

van onze redactie samenleving 

DEN HAAG - De ramp die zich nu in en rond Ruanda voltrekt, is erger dan de hulpverleners ooit 

hebben meegemaakt. Tien samenwerkende organisaties starten zaterdag een nieuwe hulpactie voor 

de Ruandese vluchtelingen. „Vele, vele miljoenen" zijn volgens het Nederlandse Rode Kruis nodig 

voor noodhulp aan de Ruandezen die nu massaal hun land verlaten. 

Twee maanden geleden werd de actie 'Ruanda bloedt' gestart. De nieuwe actie is daarvan een 

voortzetting. Een streefbedrag wil de woordvoerster van het Rode Kruis niet noemen. Eigenlijk kan het 

bedrag nooit hoog genoeg zijn, omdat hulp nodig is voor 3,5 miljoen mensen die op de vlucht 

geslagen zijn. Wanneer hulpverleners zeggen dat dit „erger dan alle voorgaande rampen" is, doelen 

zij onder meer op dat zeer hoge aantal. „Het is de allergrootste exodus aller tijden en eigenlijk weten 

we de omvang niet eens precies. Er wordt nu een aantal van 3,5 miljoen genoemd, maar in deze 

stroom vluchtelingen is het aantal mensen natuurlijk niet meer precies te tellen", zegt de 

woordvoerster van het Rode Kruis. 

Daarnaast is er het soort geweld, dat zich niet of nauwelijks laat vergelijken met gewelddadigheden 

die zich elders in de wereld voordeden. Een chirurg van het Rode Kruis die uit Ruanda terugkeerde, 

verklaarde dat hij nauwelijks kon geloven wat mensen elkaar aandoen met kapmessen en ander 

wapentuig. 

Oproep  

De afgelopen dagen hield de enorme vluchtelingenstroom uit Ruanda naar het buurland Zaïre nog 

steeds aan. Honderdduizenden vluchtelingen geven gehoor aan oproepen van de Ruandese radio het 

land te verlaten. Ook het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties 

(UNHCR) noemde de catastrofe in Ruanda de ergste die het ooit gekend heeft. „In onze 43-jarige 

geschiedenis hebben wij nooit eerder een crisis van dergelijke omvang meegemaakt", zei 
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woordvoerster Sylvana Foa. „Het is erger dan Somalië, Koerdistan of Joegoslavië. De ramp hier heeft 

afgrijselijke proporties aangenomen."  

Uitputting  

De VN-organisatie verklaarde dat de afgelopen dagen tienduizenden vluchtelingen om het leven zijn 

gekomen door uitdroging en uitputting. Artsen zonder Grenzen (AzG) meldde vanuit Brussel dat in de 

Zaïrese grensplaats Goma meer dan duizend mensen per dag dreigen te sterven als gevolg van 

honger, watertekort, slechte hygiënische omstandigheden en het uitbreken van epidemieën. In Goma 

bevinden zich meer dan een miljoen vluchtelingen, overwegend Hutu's die de wijk hebben genomen 

voor de rebellen van het Ruandees Patriottisch Front (FPR). 

Leven niet zeker  

De radiozender van de voormalige Hutu-regering verspreidt verhalen dat vluchtelingen in eigen land 

hun leven niet zeker zijn vanwege het FPR. De Fransen kunnen volgens de radiozender de veiligheid 

van de vluchtelingen niet garanderen in de door hen ingerichte veiligheidszone in het zuidwesten van 

het land. Een internationale hulporganisatie verklaarde echter dinsdag vanuit Parijs dat de radio-

uitzendingen moeten stoppen, omdat ze niet objectief zijn en de hulpverlening bemoeilijken. 

„De uitzendingen veroorzaken algemene hysterie onder mensen die alleen in hun eigen leiders 

geloven. Zij hebben van het FPR duivels gemaakt", zei Jean-Luc Bodin van de Internationale Actie 

tegen Honger. 

De actie die de tien organisaties vanaf zaterdag in Nederland voeren voor hulp aan Ruanda zal 

gebruikt worden voor noodhulp. Daarbij gaat het om voedsel, medicijnen, water, tenten en dekens. De 

nieuwe actie, die net als de vorige via giro 555 loopt, wordt weer in kranten en met spots op radio en 

televisie gevoerd. Op het gironummer kwam vorige week al meer dan 5,5 miljoen gulden binnen. 

De tien organisaties die aan de actie meedoen, zijn het Rode Kruis, Novib, Unicef, Mensen in Nood, 

Stichting Oecumenische Hulp, Artsen zonder Grenzen, Tear Fund, Stichting Vluchteling, Terre des 

Hommes en Memisa. Schattingen van de verschillende organisaties van het aantal vluchtelingen 

lopen uiteen van 1,6 miljoen tot 3,5 miljoen vluchtelingen. 

Naast deze actie loopt ook nog de actie van Frits Spits op Radio 3. Spits heeft luisteraars opgeroepen 

„als getuige van de volkerenmoord" foto's van zichzelf in te zenden. „Die actie loopt geweldig, er zijn al 

zevenduizend foto's binnen", aldus een woordvoerder van Unicef, dat daaraan met de Novib 

meewerkt. De acties bijten elkaar niet. Het is de bedoeling de foto's op 5 september op een grote 

landkaart van Ruanda aan te bieden aan het Internationaal Gerechtshof. 

De hulporganisaties hopen dat de nieuwe geldinzameling niet te lijden heeft van de vakanties. Zij 

hopen ook de drie miljoen vakantiegangers te bereiken, onder meer via de wereldomroep en RTL 4. 

„Er is nog heel veel geld nodig." 

Medisch team  

De hulporganisatie Memisa stuurt begin volgende week een medisch team naar de Zaïrese 

grensplaats Goma, waar meer dan een miljoen vluchtelingen uit Ruanda zijn. Het team bestaat uit een 

arts. twee verpleegkundigen en een logistiek medev\-rker. Het vliegtuig waarmee zij gaan, vervoert 

ook een lading hulpgoederen en medicijnen ter waarde van vier ton. De hulp is bestemd voor Goma 

en Bukaru. 

Het team gaat in en rond Goma personeel in ziekenhuizen steunen. De medicijnen van Memisa - 

vooral basismedicijnen, verbanden hechtmateriaal en waterzuiveringstabletten - gaan naar 

vluchtelingen in ziekenhuizen en kampen in Goma en Bukaru. Het team wordt ingezet omdat een 

Memisamedewerker die het gebied bezocht, meldde dat er een dringend tekort was aan personeel in 

de ziekenhuizen. 

Het Unicef-noodhulpkantoor in Ruanda heeft in overleg met het Ruandees Patriottisch Front besloten 

noodhulpgoederen te distribueren in ruil voor voedsel. Unicef wil met het project voorkomen dat de 
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oogst in de door oorlog getroffen gebieden in Ruanda verloren gaat. De VN-organisatie hoopt met het 

aanbieden van hulpgoederen zoals zeep, plastic emmers, dekens en kookbenodigdheden aan 

terugkerende dorpelingen, te bewerkstelligen dat de oogst nog tijdig kan worden binnengehaald. 

Eigen woning  

Volgens het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, de UNHCR zijn al 

2,2 miljoen mensen Ruanda ontvlucht, bijna een derde van de totale bevolking. Artsen zonder 

Grenzen riep de internationale gemeenschap op „politieke en humanitaire voorwaarden" te scheppen 

waardoor vluchtelingen het gevoel krijgen dat zij veilig de eigen woning kunnen opzoeken. De 

hulporganisatie waarschuwde voor een „humanitaire catastrofe" als de stroom ontheemden te lang op 

opvangkampen aangewezen blijft. 

AzG maakte een lagere schatting van het aantal vluchtelingen dan de UNHCR en houdt het erop dat 

de afgelopen maanden 1,6 miljoen mensen Ruanda zijn ontvlucht, van wie zich ruim een miljoen 

ophouden in Goma. . 

Een tweede vluchtelingenstroom heeft zich de afgelopen twee dagen geconcentreerd bij de 150 

kilometer zuidelijker gelegen stad Bukavu, eveneens in Zaïre. Hier zijn vanaf maandag al zon 400.000 

vluchtelingen gearriveerd. 

Cholera  

In een van de opvangkampen in het Zaïrese Goma werd het eerste mogelijke geval van cholera 

gemeld. In de drie kampen bij Goma zitten meer dan een miljoen vluchtelingen. voornamelijk Hutu's, 

die voor hun leven vrezen nu het Ruandees Patriottisch Front (RPF) van de Tutsi's de burgeroorlog 

heeft gewonnen. Uit vrees voor het uitbreken van cholera hadden hulporganisaties in de kampen al 

isoleertenten ingericht. Gisteren vertoonde een vluchteling de symptomen van de uiterst besmettelijke 

ziekte, ln de kampen zijn de hygiënische omstandigheden slecht. Er is niet genoeg voedsel en 

drinkwater. Een woordvoerster van de hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen zei dat het nauwelijks 

te schatten is hoeveel vluchtelingen sterven van honger, uitdroging, malaria of dysenterie. 

Gisteren gingen drieduizend vluchtelingen per uur de grens over in het zuidwesten van Ruanda. De 

UNHCR schat dat er nog tussen de 1,3 en 1,9 miljoen Ruandezen op weg zijn naar Zaïre. Pasteur 

Bizimungu, de gematigde Hutu die door het RPF tot president is benoemd, zei in zijn inaugurele rede 

dat de oorlogsmisdadigers vervolgd zullen worden. Alexis Kanyarengwe van het RPF, een van de 

twee vice-premiers in de nieuwe regering, riep de vluchtelingen op naar huis terug te keren. „Het is nu 

vrede. Geen enkele Ruandees zou ooit nog vluchteling moeten zijn", aldus Kanyarengwe. 

 
Ruandese vluchtelingen passeren hier het vliegveld van de Zaïrese stad Goma, terwijl een Franse 

parachutist toekijkt. De afgelopen dagen passeerden tienduizenden vluchtelingen de grens tussen 

Ruanda en Zaïre. foto EPA 
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De Volkskrant / 21-07-1994 

Nationale actie moet Ruandezen steunen 

Van onze verslaggever 

DEN HAAG 

De Samenwerkende Hulporganisaties gaan de nationale actie 'Rwanda bloedt' heropenen. Er dreigt 

massale sterfte voor de miljoenen Ruandese vluchtelingen in Zaïre als er geen spoedige hulp komt, 

aldus het samenwerkingsverband, waarvan onder meer het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen, 

Novib en de Stichting Oecumenische Hulp deel uitmaken. 

Van 23 juli tot 5 augustus zal de actie worden gevoerd onder de naam 'Nationale Aktie Ruanda', giro 

555, Den Haag. In advertenties en spotjes op radio en tv zal de bevolking worden opgeroepen de 

hulpverlening te steunen. 

 

Limburgs Dagblad / 21-07-1994 

 

Met moed der wanhoop weer actie voor Rwanda 

Van onze redactie binnenland 

DEN HAAG - Met de moed der wanhoop beginnen de gezamenlijke hulporganisaties een nieuwe actie 

voor de vluchtelingen uit Rwanda. Honderdduizenden mensen die het land halsoverkop hebben 

verlaten, zitten even over de grens in Zaïre en hebben dringend eten en drinken nodig. Maar de 

organisatoren beseffen dat Nederland actie-moe is en de hand op de knip houdt. 

Een eerdere actie voor Rwanda, half mei, leverde niet meer op dan vijfeneenhalf miljoen gulden. Dat 

bedrag steekt schril af tegen de twintig miljoen die Nederland begin van dit jaar inzamelde voor de 

slachtoffers van de overstromingen in Limburg. En de tijd dat er met de actie Eén voor Afrika 

moeiteloos 85 miljoen bijeen werd gebracht is allang voorbij. 

In mei wisten de tien samenwerkende hulporganisaties dat ze een moeilijke boodschap moesten 

brengen. Wie immers zou er geven voor mensen die elkaar met kapmessen te lijf gaan en hele 

families uitmoorden? Van mensen die er maar net in zijn geslaagd het vege lijf te redden voor een 

aardbeving of watersnood is gemakkelijker te begrijpen dat zij slachtoffer zijn en hulp nodig hebben. 

Woordvoerder J. Bulthuis van de gezamenlijke hulporganisaties Unicef, Rode Kruis, Mensen in Nood, 

Novib, Stichting Vluchteling, Artsen zonder Grenzen, Memisa, Stichting Oecumenische Hulp, Terre 

des Hommes en Tearfund - realiseert zich hoe moeilijk het is steun te werven voor de gevluchte 

bevolking van Rwanda. „Ik snap zelf al niet hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren." 
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Diverse (alle) kranten / 23,  27, 30-07 en 03-08-1994 

Nationale actie Rwanda 

 
Actie voor Rwanda van de Samenwerkende Hulporganisaties, waaronder de Stichting Oecumenische 

Hulp 

 

Trouw / 23-07-1994 

 

PvdA en D 66 zijn ontevreden over hulp aan Rwanda 

Van onze parlementsredactie DEN HAAG - PvdA en D 66 zijn ontevreden met het voorlopige aanbod 

van de regering om vooralsnog slechts in bescheiden mate materiële steun te verlenen om de nood 

van de Rwandese vluchtelingen te lenigen. 

Volgende week komt de Kamercommissie terug van reces om van de regering te horen wat de 

argumenten voor het besluit precies zijn geweest. CDA en WD vinden dat Nederland niet snel 

(financiële) grenzen aan zijn betrokkenheid moet stellen, maar achten de lijn van het kabinet 

'adequaat.  

PvdA-Kamerlid Maarten van Traa: „De opstelling van de regering is mij iets te formeel. Er wordt te veel 

geredeneerd vanuit de opstelling van: ons is nog niets gevraagd." Van Traa, voorzitter van de 

Kamercommissie voor buitenlandse zaken, verwacht van de regering meer betrokkenheid. Het hoeft in 

zijn ogen niet direct uit te monden in grote financiële of militaire bijdragen, maar de Nederlandse 

regering zou zich in internationaal verband wel meer kunnen inspannen voor meer hulpvaardigheid. 

„Het is duidelijk dat er zo spoedig mogelijk een luchtbrug moet komen om de miljoenen vluchtelingen 

te helpen."  

Op verzoek van D 66 komt de Kamer volgende week bijeen om zich te beraden op de Nederlandse 

bijdrage aan de internationale hulpinspanningen voor Rwanda. D66-Kamerlid Guikje Roethof: „De 
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argumenten die de regering eind mei gebruikte om voorlopig geen militaire steun te verlenen, gaan 

niet meer op. De strijd is inmiddels beslist en nu is met name de opbouw van een kamp voor alle 

vluchtelingen noodzakelijk. Een dergelijke humanitaire operatie vormt geen bedreiging voor militairen." 

Zij vindt het niet per se noodzakelijk dat er een formeel verzoek is om in te springen bij humanitaire 

noodsituaties. Juist bij een dergelijke ramp kun je eigen initiatief ontplooien, oordeelt zij.  

Beide Kamerleden hopen dat de regering, mèt minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking, een 

grotere betrokkenheid bij het conflict zal betrachten. Pronk stelde tien miljoen gulden extra 

beschikbaar (bovenop de al toegezegde twintig miljoen). Bovendien pleitte hij donderdagavond voor 

een militaire humanitaire operatie voor de vluchtelingenkampen rond Rwanda, vergelijkbaar met de 

actie voor Koerdische vluchtelingen uit Irak, die enkele jaren geleden plaatsvond onder de vlag van de 

Verenigde Naties.  

Ook Nederland zou daaraan zo nodig een bijdrage moeten leveren. De verantwoordelijke ministers 

Ter Beek (defensie) en Kooijmans (buitenlandse zaken) houden tot nu toe echter de boot af. Als 

argumenten hanteren zij de gelijkenis tussen Belgen en Nederlanders (omdat de Belgen in Rwanda 

gehaat zouden zijn) en het gebrek aan menskracht bij de krijgsmacht, nu elders in de wereld al enkele 

duizenden Nederlandse militairen onder VN-vlag actief zijn.  

Gisteren hadden premier Lubbers en de ministers Pronk en Ter Beek overleg over verdere hulp. Tot 

besluiten heeft dit niet geleid. Ter Beek en Pronk zullen het overleg onderling voortzetten. Wel is 

besloten dat Nederland de vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR) gaat helpen bij de opvang 

van Rwandese vluchtelingen buiten Rwanda. Defensie stelt materieel beschikbaar voor de 

hulpoperatie van de VN in het Zaïrese Goma.  

Pronk verschilt met Kooijmans en Ter Beek van mening over het gevaar voor Nederlandse militairen 

bij humanitaire acties en krijgt daarin gelijk van Van Traa en Roethof. VVD- Kamerlid Erica Terpstra en 

CDA-Kamerlid Maxime Verhagen hechten zwaar aan het verweer van Ter Beek en Kooijmans dat de 

menskracht op is, al vindt Terpstra het argument van de Belgen raar: „Nederland doet proportioneel al 

heel veel. Op dit moment is een centrale regie voor Rwanda het meest noodzakelijk. Nu buitelen de 

hulpverleners over elkaar heen."  

Donderdagavond zei directeur De Milliano van Artsen zonder Grenzen (net als Pronk) dat de 

particuliere organisaties, zonder inzet van zwaar militair materieel, te weinig kunnen uitrichten. 

Evenals de D66'er Roethof staat het WD-Kamerlid niet afwijzend tegenover inzet van militaire logistiek 

om vaart in de hulpoperatie te brengen. Verhagen vraagt zich echter af of Nederland hiervoor wel het 

geschikte materieel in huis heeft. Terpstra is het ook met Van Traa eens dat Nederland moet proberen 

de politieke discussie over de oplossing van de Rwandese misère internationaal verder aan te 

zwengelen. „Dat heeft niets met het opgeheven vingertje te maken. Je mag andere landen 

aanspreken op hun verantwoordelijkheid." 

 

Het Parool / 23-07-1994 
 

Binnenland Toch inzet militairen bij hulp Rwanda door Frans Peeters 

DEN HAAG - De Nederlandse materiële hulp aan de Vluchtelingenorganisatie van de VN rond 

Rwanda wordt uitgebreid, vooral met tankauto's voor drinkwater. Ook gaan er waarschijnlijk enkele 

tientallen Nederlandse militairen naar Midden-Afrika. Dat hebben de ministers Pronk van 

ontwikkelingssamenwerking en Ter Beek van defensie gistermiddag afgesproken. 

Donderdag had het kabinet - zonder Pronk - uitgesloten dat er Nederlandse militairen naar Rwanda 

zouden gaan. Die beslissing blijft formeel overeind. "Nederlandse militairen doen niet mee aan Unamir 

in Rwanda," zegt een defensiewoordvoerder. Unamir is de vredesmacht bestaande uit Afrikaanse 

troepen in Rwanda. 

Maar gisteren heeft Pronk overleg gevoerd met premier Lubbers, minister Kooijmans van buitenlandse 

zaken en Ter Beek.  

Langzaam tekenen zich nu de contouren af van een westerse militaire  reddingsoperatie, waaraan ook 
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Nederland een bijdrage levert. "Ter Beek heeft gisteren contact gehad met zijn Amerikaanse en Duitse 

collega's," zegt Defensie. Ook Britten en waarschijnlijk Scandinaviërs doen mee. Fransen zijn er al.  

Nederlandse militairen in Goma zullen worden uitgezonden voor een periode van enkele weken. Wie 

de kosten van de operatie betaalt is nog niet duidelijk.  

Pronk benadrukte dat er in en rond Goma vooral genisten nodig zijn. Die kunnen hygiënische latrines 

aanleggen - een eerste maatregel tegen de cholera-epidemie die onder de vluchtelingen is 

uitgebroken.  

Bovendien moet het vliegveldje van Goma verbeterd worden. In Goma kan nu een toestel tegelijk 

lossen. Daardoor is het vliegveld niet in staat meer dan vijftien, hooguit twintig transporttoestellen met 

hulpgoederen per dag te verwerken. De Amerikanen hebben toegezegd het vliegveld zo uit de rusten 

dat het dag en nacht kan worden gebruikt. 

 

Nederlands Dagblad / 28-07-1994 

 

Kerken manen tot gebed en gift voor Ruanda 

DEN HAAG - De Gereformeerde Kerken en de Nederlandse Hervormde Kerk hebben de Nederlandse 

gelovigen opgeroepen zondag 31 juli tot „een dag van gebed en verzoening voor Ruanda" te maken. 

Daarnaast hebben de werelddiakonaten van de beide kerken een half miljoen  gulden extra 

beschikbaar gesteld voor noodhulp aan de slachtoffers van de burgeroorlog in het land.  

De kerken vragen hun Plaatselijke gemeenten extra collectes Ruanda te houden. Enkele weken 

geleden bestemden de diakonaten van de kerken 300.000 gulden voor noodhulp in het Afrikaanse 

land via hun noodhulp organisatie Stichting Oecumenische Hulp (SOH). In mei kreeg SOH al een 

miljoen gulden van de kerken, nadat Wereldraad van Kerken en de Lutherse Wereldfederatie hun 

lidkerken hadden opgeroepen om totaal 17 miljoen gulden voor Ruanda bij elkaar te brengen. 

ANP 

 

Leeuwarder Courant / 29-07-1994 

 

'Bijbels nodig voor Ruanda' Extra noodhulp 

DEN HAAG (ANP) - De lijdende Ruandese bevolking heeft allereerst behoefte aan brood, water en 

medicijnen. Maar de secretaris van het Ruandese bijbelgenootschap, Tharcisse Gatwa, vindt dat in de 

huidige omstandigheden de bijbel ook. mag worden verspreid. Want in de bijbel kunnen de 

Ruandezen leren over gerechtigheid en verzoening, vindt Gatwa. 

Gatwa schat dat ongeveer 80 procent van de Ruandese bevolking christen is. Maar de vraag is 

volgens hem of zijn landgenoten de diepere betekenis van de bijbelse boodschap hebben begrepen. 

„Ruim dertig jaar lang hebben wij geprobeerd bij te dragen aan de ontwikkeling van ons land. Het 

bijbelgenootschap werkte daarbij samen met de regering en andere organisaties om het 

analfabetisme te bestrijden door boeken en bijbels aan de man te brengen." 

Gatwa moet constateren dat de bevolkingsgroepen in die tijd niet hebben geleerd hoe ze vreedzaam 

met elkaar in hetzelfde land moeten leven. „Mensen hebben niet alleen behoefte aan voedsel, maar zij 

moeten ook weten hoe ze met elkaar moeten omgaan. Die boodschap staat in de bijbel. Daarin 

kunnen ze leren over gerechtigheid, vrede en verzoening", zegt Gatwa. 

Het Schotse Bijbelgenootschap heeft de zusterorganisaties opgeroepen bijbels, nieuwe testamenten 

en psalmen beschikbaar te stellen in het Kinyarwanda, de taal die de meeste Ruandezen spreken. 

Beide bevolkingsgroepen in het land. Hutu's en Tutsi's. spreken dezelfde taal, hebben dezelfde 
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tradities en hetzelfde geloof. Zelfs voor de kerstening waren ze aanhangers van dezelfde traditionele 

religie. 

Zoals wij vorige week reeds meldden hebben de Gereformeerde Kerken en de Nederlandse 

Hervormde Kerk de Nederlandse gelovigen opgeroepen zondag 31 juli tot „een dag van gebed en 

verzoening voor Ruanda" te maken. Verder hebben de werelddiakonaten van de beide kerken ƒ 

500.000 extra beschikbaar gesteld voor noodhulp aan de slachtoffers van de burgeroorlog in het land. 

Enkele weken geleden bestemden de werelddiakonaten van de kerken ƒ 300.000 gulden voor 

noodhulp in het Afrikaanse land via hun noodhulporganisatie Stichting Oecumenische Hulp (SOH). ln 

mei kreeg SOH al ƒ 1 miljoen van de kerken, nadat de Wereldraad van Kerken en de Lutherse 

Wereldfederatie hun lidkerken hadden opgeroepen in totaal ƒ 17 miljoen voor Ruanda bij elkaar te 

brengen. 

 

Trouw / 30-07-1994 

 

Zonder gerechtigheid is verzoening onmogelijk door Henk Zomer 

Collectief schuldgevoel over Rwanda 

Na vertrek TV-camera blijft hulp nodig 

In een oorlog komt het slechtste en het beste in de mens naar boven en blijken beide gezegden waar 

te zijn: 'De mens is de mens een wolf' en 'De mens wordt door xijn  medemens tot mens. 

Dagelijks worden ons de verschrikkingen van Rwanda voorgeschoteld. Over de achtergronden zijn 

rapporten beschikbaar; goede kranten besteedden daar aandacht aan. Zo werd duidelijk dat het niet 

zozeer een oorlog tussen Hutu's en Tutsis’s, al  zijn er zijn er ophitsers die ons dat nog wel willen laten 

geloven, maar veeleer een politieke strijd om de macht, waarbij gewone mensen als pionnen worden 

geofferd. 

In Trouw heeft de hoofdredacteur de vraag opgeroepen wat de betekenis is geweest van de 

jarenlange zendings-relatie  tussen de gereformeerde kerken in Nederland en de Presbyteriaanse 

kerk van Rwanda. Op die vraag is al van verscheidene kanten gereageerd. Mijn aanvullende reactie is 

dat ook onder de kerkmensen niet alleen 'wolven' waren, maar ook helden. Helaas hebben de meeste 

helden de dood gevonden. Kerkgebouwen, gezocht als schuilplaats voor geweld, bleken plaatsen te 

worden van het gruwelijkste geweld. Er zal nog veel onderzoek nodig zijn voordat duidelijk is wie 

waaraan schuldig is, met onderscheid tussen aanstichters, laffe meelopers, gedwongen 

medeplichtigheid en hen die geen verzet boden of afkeuring uitten. En laten we de medeplichtigen 

buiten Rwanda niet vergeten, waaronder de wapenleveranciers.  

Waren de slachtingen van 1959 en 1973 en de ongeregeldheden 1992 en 1993 al weer vergeten? Of 

was er terecht de hoop dat het nu niet weer zou gebeuren? Die hoop was er in ieder geval in de 

kerken, zeker in de periode vóór 1992, het was immers al bijna twintig jaar tamelijk goed gegaan. 

Maar na 6 april is het allemaal vervlogen hoop. De oorspronkelijk als ontwikkelingswerkgroepen 

opgezette Interahamwe bleken na 1992 geleidelijk aan omgebouwd te zijn tot doodseskaders van de 

ergste soort. Het volk is verscheurd en voor de kerken geldt het zelfde. Woorden van wijsheid kunnen 

niet meer gesproken worden. Zelfs vluchtelingen durven in hun wijkplaatsen niet uit te komen voor hun 

eigen gedachten of voor hun hoop dat er met het RPF een regeling is te treffen. Doen ze het wel dan 

worden ze ter plekke doodgetrapt of gestenigd door Hutu-extremisten die vergiftigd zijn met de 

boodschap van de engel des doods, radio Milles collines. 

Rwanda heeft zijn wijzen gedood of monddood gemaakt. Hoe zou de kerk nog kunnen spreken? De 

kerkelijke organisaties hebben een gezamenlijke internationale hulpactie opgezet, Church World 

Action Rwanda, die zo’n beetje alle vormen van hulp verleent. 

Bijvoorbeeld dagelijkse Hercules-vluchten van Nairobi naar Goma, met voedsel, medicijnen en andere 



 

SOH in de kranten van 1995, pag 151 

 

hulpgoederen. Ook in Tanzania wordt hulp geboden aan de daar al langer verblijvende vluchtelingen. 

Die hulp gaat gestaag door, dankzij bijdragen vanuit de hele wereld. De kerken kijken in oecumenisch 

verband echter al verder. Er zijn plannen in de maak voor de toekomst. Want reeds nu keren 

vluchtelingen terug naar Rwanda. De eerste groepen zijn terug uit Oeganda, Tanzania en Burundi, 

een relatief kleine groep keerde al terug uit Zaïre. De grote stroom terug uit Tanzania en Zaïre zal nog 

op gang komen. En het zal weer gaan om enorme aantallen, immers er is nu sprake van zon 4,5 

miljoen vluchtelingen en ontheemden.  

Maar voor een terugkeer is vertrouwen nodig. En dat terwijl de indoctrinatie alle vertrouwen heeft 

ondermijnd. Aan de kerken de taak de betrouwbare leiders die er nog zijn nieuwe moed te geven, om 

leiding te geven aan een verscheurd volk. De kudde, waaronder wolven in schaapskleren, heeft 

dringend behoefte aan goede herders. De internationale gemeenschap van kerken wil daar 

behulpzaam bij zijn. Nu reeds zijn kerkelijke delegaties op reis om te bemiddelen, om contacten te 

herstellen en op te bouwen, om partijen tot overleg te bewegen. Er zijn plannen in de maak voor 

internationale preventieve presentie. Soms is alleen al de aanwezigheid van buitenstaanders, van 

'getuigen', een wonderbaarlijk effectief middel om verdrukten tot hun recht te laten komen, of minstens 

verder onrecht te voorkomen.  

We weten uit ervaring in Nederland hoe decennia later nog oorlogstrauma's kunnen doorwerken. Het 

is te voorzien wat er in Rwanda nog aan ellende op dit terrein te verwachten is. Daarom is het 

noodzakelijk nu al plannen te ontwikkelen voor wat er aan pastorale zorg nodig zal zijn. Ook op dit 

terrein zullen de kerken voor een enorme taak komen te staan. Hulp vanuit andere delen van Afrika 

zal dringend nodig zijn en daarvoor is dan weer financiële hulp uit de westerse kerken nodig. Ik noem 

juist dit voorbeeld om te tonen dat er lange-termijn-hulp nodig is. Noodhulp wordt vaak te beperkt 

gezien, beperkt tot de eerste hulp, de meest urgente hulp. Maar na die eerste fase volgt die van het 

weer opnemen van het dagelijks leven en van ontwikkeling, langdurige processen met een belangrijke 

nazorg. De extreme catastrofe met radeloze slachtoffers en wanhopige hulpverleners op onze tv-

schermen, roept gevoelens van machteloosheid en moedeloosheid op. Daarom is het goed te wijzen 

op enkele positieve punten. De genocide in Cambodja ging destijds aan de wereld voorbij. De 

volkerenmoord in Rwanda leidt ten minste tot een collectief schuldgevoel, tot verdere ontwikkeling in 

internationaal recht, tot politieke discussie over preventie en adequater optreden. Voorts moet erkend 

worden dat wat er in korte tijd aan hulp op gang is gekomen een wonder genoemd mag worden, al 

had het sneller en beter -gekund, al hadden de signalen beter en vooral eerder begrepen kunnen 

worden. We moeten erkennen dat er geen mondiale brandweer voor dit soort branden is. Laten we de 

lessen van Rwanda leren. Dat ongecontroleerde wapenhandel slechts tot dood en verderf leidt. Dat de 

politiek van het handhaven van de status quo het koesteren van een tijdbom kan zijn. Laten we 

conclusies trekken met betrekking tot Burundi en Zaïre en welke min of meer vergelijkbare situaties er 

nog meer zijn, en tijdig werken aan preventie; daarvoor is politieke actie nodig.  

Kerken spreken nogal snel van verzoening, maar zonder gerechtigheid is verzoening onmogelijk. 

Laten de slachtoffers het eerst over verzoening spreken. Laten de hulpverleners het vooral over 

gerechtigheid hebben.  

Van de hulporganisaties wordt veel verwacht, nu en in de toekomst. Zij zullen nog jaren werk in 

Rwanda hebben. Die verwachtingen zijn terecht, maar onder de voorwaarde dat ze in staat zijn dat 

werk te doen. Ook als de tv-camera's weer gericht worden op andere situaties.  

De auteur is directeur van de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) die als hulporganisatie van 

protestantse kerken deelneemt aan de nationale actie voor Rwanda. 
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Het Parool / 30-07-1994 
PS   

De verloren gevangenen van de dood en de angst  

door JOOP HOLTHAUSEN 

In Kibumba, het grootste vluchtelingenkamp in de Zaïrese grensstreek, wordt niet gehuild. De 

duizenden lijken die de weg van Goma naar het noorden omzomen, zijn er neergelegd zonder tranen. 

De dood is in deze hel zo vanzelfsprekend, dat het verdriet wordt verdrongen. 

ACHTENTWINTIG kilometer scheiden Goma van Kibumba, een plek die de Zaïrese autoriteiten aan 

de Verenigde Naties hebben toegewezen voor opvang van de Rwandese vluchtelingen. Het is een 

semi-woestijn, waar weinig groeit en permanent een verschroeiende droogte heerst. De locatie is, 

volgens een woordvoerder van het Rode Kruis, een van de grootste miskleunen in de wanhopige 

pogingen de levens van de één miljoen vluchtelingen te redden. 

Die achtentwintig kilometer tussen Goma en Kibumba zijn een groot massagraf. De 2,9 kilometer 

tussen het vliegveld en het eerste kamp, Minygyi, vormt onze graadmeter. ledere dag liggen er weer 

meer dode lichamen, en dat terwijl de lijkenophaaldienst langzamerhand at beter is georganiseerd. 

Eén dode per minuut, schatte een VN-vertegenwoordiger deze week, maar de cholera grijpt zo 

moordend om zich heen, er sterven zo veel vluchtelingen door uitdroging, diarree, malaria en andere 

ziekten, dat die schatting moet worden bijgesteld.  

Langs de weg sjokt een deel van de Hutu-bevolking voort, wanhopig op zoek naar water en voedsel. 

Stuk voor stuk zien we de mensen bezwijken. De meesten weten toch nog de berm te bereiken en 

vinden na een rustpauze weer de kracht om voort te gaan. Anderen komen niet meer overeind en 

sterven. Niemand stopt om een dode of stervende in de berm te trekken. Het intense lijden en de 

dood behoren in Kivu, deze provincie van Zaïre, tot de dagelijkse routine.  

Het verkeer dat over de weg trekt, rijdt om de dode lichamen heen, zoals in Nederland een chauffeur 

een aangereden dier probeert te ontwijken. Maar soms is het zo druk op de smalle weg, dat een 

bestuurder niet meer kan uitwijken. Het macabere voorbeeld zien we als we 's avonds terugrijden van 

Kibumba. Een lichaam mist een voet. Het dode weefsel is platgereden op de weg.  

Middenin Kibumba zit Annociata Muabutera uitdrukkingsloos op de rotsachtige bodem. Haar kleuters 

Théoneste (2,5 jaar) en Théogene (4,5) houdt ze tegen zich aan gedrukt. Zij zijn het laatste wat haar 

nog rest. Maar ze vraagt zich af voor hoe lang. De ogen van Théoneste zijn ontstoken. Théogene 

vertoont de eerste verschijnselen van cholera. 

Apocalyps 

De afgelopen nacht is haar man Telesphone bezweken aan de cholera. Ze heeft gebeden en 

gesmeekt hem te mogen houden maar God - zegt ze - heeft hem van haar weggenomen. Télesphone 

is in een deken gewikkeld en door buren naar een massagraf vervoerd. Tranen heeft Annociata niet 

meer. Die zijn al ruimschoots ver goten na de apocalyptische gebeurtenissen van de afgelopen 

maanden. 

Annociata komt uit Metere, een landbouwdorp in het district Buyoga, waar ze met haar man een 

boerderij runde. Spanningen waren er altijd in die noordelijke streek, sinds het door de Tutsi’s 

gedomineerde Rwandees Patriottisch Front (RPF) op 1 oktober 1990 een strook land bezet hield. 

Maar voor Annociata en alle andee Hutu's in de omgeving brak de hel pas goed los nadat op 6 april 

het vliegtuig met de Rwandese president Habyarimana uit de lucht werd geschoten. 

Annociata en de kring die zich rond ons heeft gevormd, vinden het beeld dat in het Westen is 

geschapen van de gedisciplineerde en onschuldige Tutsi’s tegenover de moordende Hutu's vals. Ze 

ontkennen niet dat er honderdduizenden Tutsi's op gruwelijke wijze zijn omgebracht. Maar zij, de 

Hutu's, zijn ook slachtoffer in deze krankzinnige burgeroorlog. Annociata verhaalt op monotone toon 

van de hel waar zij op 8 april doorheen ging. Tien, vijftien Tutsi-rebellen waren de huizen van haar 

ouders en schoonouders binnengedrongen. Haar schoonvader was de eerste die werd vermoord.  

Als ze haar ogen sluit, kan ze het gruwelijke beeld weer oproepen van de Tutsi-soldaat die de bijl 

boven het hoofd van schoonpapa zwaaide. Ze hoort nog het kraken van de schedel en ziet het bloed 

golven dat vervolgens de bodem rood kleurde. Na schoonvader volgde de schoonmoeder, haar eigen 
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ouders en het grootste deel van de rest van de familie. 

Vijftien familieleden verloor ze in die angstige nacht. Zelf was ze met Télesphone en haar kinderen 

ontsnapt door het bos in te rennen en zich daar schuil te houden.  

Toen het RPF oprukte heeft ze meegehold in de panische exodus van de Hutu's. Honderden mede-

vluchtelingen werden tijdens die barre tocht gedood door de Tutsi-rebellen. 's Nachts, in haar slaap, 

hoort ze nog de angstschreeuwen van de mannen, vrouwen en kinderen die net zo beestachtig 

werden afgemaakt als eerder die maand Tutsi's door Hutu's. 

Het droevige verhaal van Annociata wordt bevestigd door omstanders. Allemaal hebben ze 

soortgelijke ervaringen. Allemaal ook dachten ze veilig te zijn, als ze eenmaal de grens met Zaïre 

zouden hebben bereikt. Maar hier wacht een nieuwe hel. Er is geen water, er is geen voedsel en er is 

geen dak boven hun hoofd. Een paar Hutu's ballen woest de vuisten. Ze voelen zich in de steek 

gelaten door de wereldgemeenschap. De VN, de Verenigde Staten, de Belgen, de Fransen - letterlijk 

iedereen heeft zich ongenuanceerd achter de Tutsi-rebellen geschaard. De honger knaagt. De dorst 

brandt in de droge kelen. Twee dagen geleden hebben Annociata en de kinderen voor het laatst 

vervuild water te drinken gekregen. Driehonderd francs had Télesphone neergeteld voor vijf liter water 

dat Rwandezen uit een vervuilde rivier hadden geput. Dat water is op. Annociata heeft geen idee hoe 

ze aan nieuw water moet komen. De tanks die de hulporganisaties aanvoeren zijn al lang leeg als de 

zwaksten zich eindelijk naar voren hebben geworsteld in de graaiende menigte. 

Achter haar wordt opnieuw een lichaam weggedragen. De dood is alom, maar toch piekeren 

Annociata en de omstanders niet over een spoedige terugkeer naar Rwanda. De geruststellende 

woorden van de nieuwe regering in Kigali worden niet geloofd. De Hutu-ministers in het nieuwe 

kabinet worden als verraders beschouwd. Ze weten het zeker: zodra ze de grens oversteken staan de 

Tutsi's klaar om hen te doden. 

VN-functionarissen als Ray Wilkinson van de vluchtelingenorganisatie UNHCR mogen dan bij hoog en 

bij laag volhouden dat de Tutsi's de thuiskomers met rust laten, in Kibumba hebben ze andere 

berichten ontvangen. Ze worden bevestigd door vier Franse medewerkers van de internationale 

hulporganisatie Care. 

Twee dagen geleden keerden de Fransen terug uit het zuidelijke Gitarama. Ze weten uit goede bron 

dat Hutu's op gruwelijke wijze zijn omgebracht. Een aantal werd de ogen uitgestoken, anderen werden 

met een doorgesneden keel in een greppel gegooid. 

 
foto Sander Veeneman 
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Gedoemd 

Dat soort verhalen gonst door de kampen. Het verdreven Hutu-bewind dikt ze aan. De angst is zo 

groot, dat zelfs de dood de massa niet tot een terugkeer kan bewegen. De UNHCR telt aan de 

grensovergang tussen Goma en Gysenyi niet meer dan duizend tot vijftienhonderd Hutu's per dag, die 

bang terugkeren naar hun vaderland. Annociata weet zeker dat ze die stap pas zal zetten als er een 

solide overeenkomst is tussen de RPF-regering in Kigali en het verdreven Hutu-bewind onder 

supervisie van troepen van de Verenigde Naties. Ze beseft dat ze binnen een week gedoemd zal zijn 

te sterven, als er niet grootscheeps hulp wordt geboden. Maar voor Annociata en honderdduizenden 

anderen is er geen alternatief. Het is of doodgaan in Zaïre öf afgeslacht worden door de Tutsi's. 

In Kibumba doet Artsen zonder Grenzen het onmogelijke. Rond de drie tenten van de organisatie 

liggen de zieken en stervenden dicht opeengepakt. Verpleegster Atty Hammer moet soms over de 

lijken heen stappen om bij een volgende patiënt te komen. Duizenden zakjes levensreddend serum 

zijn aangevoerd, dat via een infuus in de arm wordt gebracht. De water-zout-oplossing betekent vaak 

het verschil tussen leven en dood. Maar Hammer en haar collega's komen vele handen te kort. 

Hammer is gedwongen af en toe voor God te spelen. Links roept een oudere vrouw om hulp, rechts 

krijst een kind. Ze kiest voor het kind en terwijl ze het infuus bevestigt, glijdt de oudere vrouw weg de 

dood in. Eerder die morgen hielp ze nog bij een bevalling. De placenta wilde niet loskomen en de 

vrouw was al buiten bewustzijn. Hammer heeft geaarzeld: moet ik proberen de placenta eruit te halen 

en daardoor het risico lopen dat ik vijf, zes anderen niet kan redden, of moet ik de vrouw laten sterven. 

Ze koos voor de vrouw. Gelukkig liet de moederkoek spoedig los. Of de jonge moeder het zal halen? 

Hammer heeft geen idee. 

Het Rode Kruis is de belangrijkste hulporganisatie in Kibumba 2, een kamp dat enkele honderden 

meters noordelijker ligt. Hier houdt de cholera nog schrikwekkender huis dan in het eerste kamp. De 

lijken liggen opgestapeld langs de weg. Eelko Brouwer, coördinator van het Rode Kruis, schat het 

aantal doden in deze sector op drieduizend per dag. Hij en de anderen zwoegen van de vroege 

ochtend tot de late avond, maar Brouwer weet ook dat ze te weinig kunnen uitrichten. Er is te weinig 

materiaal en het materiaal dat er is, kan de kampen moeilijk bereiken omdat de smalle weg die naar 

het noorden leidt vrijwel continu verstopt zit met hulpverleners en gewetenloze handelaren, die 

proberen de Hutu's van hun laatste schamele bezittingen af te helpen. Brouwer heeft geprobeerd een 

massagraf te delven, maar de drilboor kwam niet of nauwelijks door de vulkaan-achtige bodem van 

het kamp. En dus zeulen de Rwandezen hun doden naar de kant van de weg, waar ze vroeg of laat 

worden afgevoerd door lijkenophalers van het Franse en Zaïrese leger of van een van de 

hulporganisaties. Er is meer hulp op komst. Het Duitse Rode Kruis zet er een ziekenhuis op. De Britse 

hulporganisatie Oxfam plaatst watertanks, maar Eelko Brouwer beseft dat die hulp voor velen te laat 

zal komen en niet voldoende zal zijn. Hij heeft becijferd dat er honderd laaduren per dag nodig zijn om 

iedereen in het kamp van de minimale hoeveelheid water te voorzien. Maar zelfs als dat kunststuk 

volbracht zou worden, blijft het transport een onoverkomelijk probleem. Vijf kilometer zuidelijker, in de 

richting van Goma, vechten de leren van Goal in de tenten van Unicef verbeten voor het leven van 

honderden Hutuvluchtelingen. De patiënten liggen uitgestrekt op zeilen. Elke tien minuten wordt er 

een dode uit de rij gehaald. Een baby van drie maanden zuigt wanhopig aan de uitgedroogde borst 

van een moeder, die bewegingloos op het zeil ligt. De verpleger van Goal buigt zich over de moeder, 

voelt haar pols, schudt mistroostig het hoofd en rolt het lichaam vervolgens in de rieten mat waarop ze 

ligt. Het laatste wat van de vrouw zichtbaar is, zijn verstarde, holle ogen die niet begrijpend in de verte 

staren. 

De baby wordt krijsend in een vrachtwagen gezet, waarin tientallen andere kinderen wacht op 

transport naar de kampen voor 'niet-begeleide' kinderen, waar Unicef voor zorgt. In Ndosho, het 

grootste kamp, zitten bijna vijfduizend weesjes opeengepakt op een ruimte die oorspronkelijk bestemd 

was voor de opvang van veertig Zaïrese weeskinderen. Van registratie is hier geen sprake. De 

kinderen zijn er neergezet, krijgen water en voedsel en zitten voor een groot deel dag en nacht op 

zeilen in de open lucht. Ook voor Unicef is het onmogelijk de kinderen de aandacht te geven die nodig 

is. Het aantal cholera-patiëntjes in dit kamp stijgt onrustbarend. Drie dagen geleden werden er 

honderd lijkjes geborgen en gevreesd wordt dat het aantal nog aanzienlijk zal stijgen. 

Het Höpital de Goma is één groot sterfhuis. Dagelijks liggen er dertig, veertig lijken opgestapeld voor 

de poorten van het ziekenhuis. De capaciteit, vierhonderd bedden, is bij lange na niet toereikend om 
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ook maar een procent van de ernstig zieken in deze grensstreek te kunnen opnemen. Ruim 

zeshonderd patiënten heeft geneesheer-directeur Muhinjo Kalungaro er toegelaten. Meer kan en wil 

hij niet binnen de poorten hebben. ledereen die nu aanklopt wordt de deur gewezen, ondanks de 

tragische situatie waarin hij of zij verkeert. Kalungaro vindt dat hij nu al te veel patiënten heeft. Er meer 

toelaten zou ten koste gaan van de zorg voor de zeshonderd die er al zijn. 

Het plein dat naar de ziekenzalen leidt, ligt bezaaid met lijdende vluchtelingen, die op het kale beton 

op hun einde wachten. Op de vloer een mengeling van braaksel en bloed. Infuusnaalden liggen her en 

der verspreid. Als we binnenkomen, wordt er net weer een dode naar buiten gebracht. De doden 

tellen niet meer in deze hel, dus wordt het lijk met een boog bovenop de stapel gesmeten, die op 

transport naar de massagraven wachten. Het beste en eenvoudigste zou zijn de lijken te verbranden, 

maar dat laat de cultuur in deze regio niet toe. 

Voorportaal 

Het Höpital de Goma heeft in deze dagen zo ongeveer gebrek aan alles. Aan water, aan 

medicamenten en aan personeel. De ongelukkigen die op het plein liggen, bevinden zich in het 

voorportaal van de dood. Een vrouw geeft bloed op, een ander krimpt ineen van pijn en bij een derde 

zit een man te wachten totdat de dood zijn vrouw uit haar lijden verlost. 

Elisabeth, een bang, angstig wezentje van 29 jaar, staat met grote holle ogen voor ons. Ze leunt 

moeizaam op een stok. Achter de deken, die haar tot kleding dient, kunnen wij haar ribben tellen. Een 

week leeft ze nu binnen de poorten op het grasveld voor de ziekenzalen. Ze klaagt over pijn op de 

borst, maar tot op heden heeft nog geen arts of verpleegster naar haar omgekeken. Elisabeth heeft 

geen geld en geen geld hebben betekent in Afrika in veel gevallen geen medische zorg krijgen. Artsen 

en verpleegsters zijn voor hun inkomen veelal afhankelijk van de bijdragen van patiënten. 

Een week geleden is Elisabeth binnengebracht door Unicef. Ze heeft haar drie kinderen met de VN-

organisatie meegegeven, die de jongen van negen en de twee meisjes van respectievelijk dertien en 

vijftien jaar naar een opvangkamp heeft gebracht. Waar ze zijn? Elisabeth heeft geen idee. In de 

chaos rond deze ellende weet niemand wie waar is. 

Ze had geen keus. Haar man was twee dagen na aankomst in Goma gestorven. En nadat Elisabeth er 

drie dagen achtereen niet in was geslaagd ook maar een kruimel voedsel te vinden voor haar 

kinderen, besloot ze het trio mee te geven aan Unicef, zodat ze in ieder geval een kans maken deze 

hel te overleven. Voor zichzelf heeft ze alle hoop laten varen. De pijn op haar borst wordt met het uur 

heviger. Elisabeth is ervan overtuigd dat ze de poort van het ziekenhuis alleen maar opgerold in een 

rieten mat zal verlaten. 

Middenop het grasveld van de Place de la République in Goma ligt al dagenlang een kinderlijkje. Het 

is voor de overwerkte lijkenophaaldienst kennelijk te ver verwijderd van de plek waar de lichamen 

worden verzameld. Een gezin dat het grasveld als verblijfplaats had gekozen, trekt naar elders. De 

geur die het lichaampje verspreidt is ondraaglijk. De moeder ziet ons staan en houdt ons staande. 

Onmiddellijk komen er zes, zeven anderen aangestrompeld. De vrouw kijkt ons met doffe, smekende 

ogen aan, waarin onpeilbaar verdriet staat te lezen. Bijna onhoorbaar prevelt ze: 'Water alsjeblieft. We 

voelen ons machteloos en huilen in stilte.  

De nationale hulpactie voor Rwanda wordt georganiseerd door tien samenwerkende hulporganisaties. 

Dit zijn het Rode Kruis, Novib, Unicef, Artsen zonder Grenzen, Tear Fund, Memisa. Stichting 

Oecumenische Hulp, Stichting Vluchteling, Terres des Hommes en Mensen in Nood. Het gironummer 

is 555 in Den Haag. Volgende week zaterdag, 6 augustus, wordt via alle Nederlandse tv-netten een 

inzamelingsactie ten behoeve van de vluchtelingen gehouden. 

 

NRC Handelsblad / 09-08-1994 

Hulpgoederen van geld actie Rwanda vandaag op vliegtuig 

Door een onzer redacteuren den haag, 9 aug . Van het geld dat de Nationale Actie Rwanda heeft 

opgeleverd stuurt Mensen in Nood vandaag een eerste vliegtuig met hulpgoederen naar Goma in 

Zaïre. Het materiaal met een waarde van vier ton is bestemd voor een opvangkamp met vierduizend 
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kinderen in de buurt van Goma. De andere organisaties zijn ook begonnen met het besteden van het 

ingezamelde geld. Mensen in Nood krijgt ruim 15 procent van de opbrengst. Unicef Nederland, de 

hulporganisatie van de Verenigde Naties, besteedt de opbrengst voor tweederde aan de opvang van 

zwerfkinderen en vluchtelingen. De rest gaat naar vluchtelingen in Zaïre. Unicef gaat 

gezondheidsprojecten opzetten: kinderen worden ingeënt tegen mazelen en polio, krijgen 

vitaminerijke biscuits en vitamine A voor het opbouwen van weerstand en middelen tegen diarree. 

Voor kinderen die familie hebben verloren komt er professionele begeleiding. Unicef heeft in Rwanda 

in totaal 23 miljoen dollar nodig. Van de Nederlandse actie krijgt Unicef een bedrag van ten minste vijf 

miljoen gulden. Stichting Oecumenische Hulp zet een luchtbrug 

op tussen Kenia en Goma. Novib gaat zich richten op de hulp van vluchtelingen die zijn teruggekeerd 

naar Rwanda. Artsen Zonder Grenzen stuurt deze week drie hulpvluchten met medisch materiaal naar 

Goma. Vandaag vertrekt een 'Antonov' met goederen van Memisa vanaf vliegbasis Soesterberg naar 

de Zaireese grensplaats. Het vliegtuig vervoert vier watertankauto's, vier vrachtwagens met 

aanhangwagens en aggregaten en tenten. Volgens de samenwerkende hulporganisaties is bij het 

tellen van het ingezamelde geld voor hulp aan Rwanda de 41,5 miljoen gulden al gepasseerd. Dit 

bedrag werd zaterdagavond als voorlopig eindbedrag van de tv-actie bekendgemaakt. Volgens een 

woordvoerder stromen nog een groot aantal machtigingskaarten binnen. Ook het geld dat de 

afgelopen dagen op giro 555 is gestort is nog niet meegeteld. Donderdag komt van het tv-programma 

een CD uit, waarschijnlijk in een oplage van 75.000. Minimaal een tientje per CD gaat naar de 

hulporganisaties. Aan het einde van de week, maken de organisaties het eindbedrag van de Nationale 

Actie Rwanda bekend. Inmiddels hebben de Nederlandse militairen die in Goma verblijven een 

'verbandplaats' opgezet waar eenvoudige medische handelingen worden verricht. Deze is naast een 

noodhospitaal van Israëlische militairen gevestigd. De vluchtelingen komen eerst in het Nederlandse 

kamp, vervolgens zorgen de Israëli voor de ernstige gevallen. In de vluchtelingenkampen verblijven in 

totaal 104 Nederlandse militairen. Naast artsen en verplegers is er een watertransporteenheid die 

voortdurend af en aan rijdt om de Rwandezen van schoon water te voorzien. Niet alleen de Rwandese 

vluchtelingen krijgen hulp, de Wereld-, federatie Dierenbescherming wil ook voor gorilla's een 

hulpactie op touw zetten. Het diergeneeskundig centrum Volcano, bekend van de film 'Gorilla's in the 

mist', zal in samenwerking met de plaatselijk bevolking worden hersteld. Tijdens de burgeroorlog is het 

centrum vernield. Volgens hoofd Afrika van de federatie, G. Richardson, moet snel iets gebeuren 

omdat het anders volgens hem slecht afloopt met de beschermde dieren. In Rwanda zijn gorilla's altijd 

een toeristische trekpleister geweest. 

 

De Volkskrant / 09-08-1994 

Hulporganisaties beginnen met besteding opbrengst Actie Ruanda 

Van onze verslaggever 

AMSTERDAM 

De hulporganisaties Memisa, Novib, Artsen zonder Grenzen en Mensen in Nood zijn begonnen met 

het besteden van de eerste miljoenen van de Nationale Actie Ruanda. Vandaag stuurt Mensen in 

Nood met een speciale vlucht vanuit Schiphol 33,5 ton kindervoeding ter waarde van 

vierhonderdduizend gulden naar kinderkampen vlakbij Goma. Artsen zonder Grenzen stuurt de 

komende dagen met drie hulpvluchten extra medische teams naar het rampgebied. 

De 'kinderhulpvlucht' van Mensen in Nood wordt betaald uit de vijftien miljoen gulden die tot nu toe op 

giro 555 is binnengekomen. De kindervoeding is bestemd voor de ruim duizend kinderen die in twee 

kampen in het plaatsje Blhumba zijn ondergebracht. Mensen in Nood krijgt na het Rode Kruis het 

meeste geld uit de opbrengst van de 

Inzamelingsactie 

Unicef Nederland, dat op ruim vijf miljoen gulden mag rekenen, heeft besloten om tweederde van dit 
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bedrag te bestemmen voor de opvang van rondzwervende kinderen in Ruanda zelf. De rest gaat naar 

de vluchtelingen in Goma. 

Unicef zal onder meer helpen bij het opzetten van immunisatiecampagnes tegen mazelen en polio. 

Verder worden er douches en latrines in de kampen aangelegd. Het meeste geld (de helft) wordt 

echter besteed aan de opvang en vooral de psychische begeleiding van weeskinderen. 

Verder stuurt Memisa nog deze week een medisch team naar de Ruandese hoofdstad Kigali om 

vluchtelingen bij te staan die naar huis terugkeren. De Novib heeft snel geld vrijgemaakt om de 

woonsituatie van teruggekeerde vluchtelingen te verbeteren en de Stichting Oecumenische Hulp zal 

haar bijdrage gebruiken voor de financiering van de eigen luchtbrug op Goma vanuit , Kenia. 

De hulporganisaties maken eind deze week de eindstand bekend Van de inzamelingsactie. Tot nu toe 

is er 41.5 miljoen gulden binnen gekomen. 

Er is besloten giro 555, waarvoor geen reclame meer wordt gemaakt, nog drie maanden open té 

houden. 'Het is giswerk tot hoeveel de opbrengst kan stijgen', zegt actiecoördinator J. Bulthuis. 'Er zijn 

nog steeds mensen die op giro 555 storten en personen die hun machtigingskaart op de 

schoorsteenmantel hebben staan.' 

Ook wordt er in het land nog ijverig geld ingezameld. Zo worden in de vijfhonderd supermarkten van 

het Schuitema-concern (Spar, Cl 000) een maand lang collectebussen geplaatst waarin klanten hun 

statiegeld kunnen gooien. Het gaat hier om een initiatief van de stichting Cultureel Jongeren Paspoort. 

 

Trouw / 10-08-1994 

Opbrengst van actie Rwanda al verdeeld en deels ook besteed 

Van een onzer verslaggeefsters  

DEN HAAG - Hoewel de eindstand van de Nationale Rwanda-actie pas eind deze week bekend is, 

hebben de tien deelnemende hulporganisaties al over de belangrijkste bestedingen van het geld 

besloten en daar ook al daadwerkelijk uitvoering aan gegeven.  

De opbrengst (voorlopig 41,5 miljoen), die alleen voor de acute noodhulp bedoeld is, gaat volgens een 

al eerder vastgestelde verdeelsleutel naar de organisaties. Het Rode Kruis ontvangt de hoogste 

bijdrage (16,5 procent). Een derde deel van dit bedrag wordt besteed aan medicijnen en medisch 

materiaal, een derde aan voedsel en de rest aan diversen, zoals water, jeeps, en afdekzeilen. 

Mensen in nood krijgt 15,5 procent en heeft met dit geld al een zogenaamde kinderhulpvlucht, die 

gisavond naar Goma vertrok, gefinancierd. De vlucht bevat kinderkleding en medicijnen met een 

waarde van vijf ton. Artsen zonder (AzG), dat vier miljoen (11 procent) ontvangt, stuurt de komende 

dagen drie hulpvluchten met extra medisch materiaal. Ook besloot AzG tot uitbreiding van zijn hulp in 

Noord- en West-Rwanda, vooral bedoeld voor de stromen vluchtelingen die daar dagelijks langs de 

weg voorbijtrekken.  

De Stichting oecumenische hulp (14,5 procent) financiert een luchtbrug van Kenia naar Goma en 

Memisa (8 procent) stuurt deze week een medisch team naar de Rwandese hoofdstad, Kigali. Unicef 

(11 procent) richt zich vooral op de opvang van zwerf- en weeskinderen en Terres des Hommes (5 

procent) financiert met zijn deel een onderwijsproject voor kinderen in een kamp in Tanzania. Ook 

werkt het, in samenwerking met de Novib, aan het opzetten van waterprojecten en 

rehabilitatieprojecten voor kinderen. De Novib zelf zal met haar deel (14,5 procent) vooral haar 

plaatselijke partners in Rwanda ondersteunen. Deze organisaties proberen terugkerende 

vluchtelingen zo goed mogelijk te begeleiden, bijvoorbeeld door het opzetten van waterprojecten en 

hulp bij de wederopbouw van het land.  

Giro 555 blijft nog drie maanden open voor giften. De samenwerkende hulporganisaties verwachten 

daarnaast nog inkomsten uit lopende plaatselijke acties. Ook de CD die gemaakt is van de artiesten 

die zaterdagavond optraden, zal naar verwachting goed verkopen. „Die CD komt donderdag uit, maar 



 

SOH in de kranten van 1995, pag 158 

 

de detailhandel heeft er nu al duizenden exemplaren van besteld", aldus woordvoerder K. Al van de 

Novib. Namens de coördinatoren van de actie vertelt Al geen klachten te hebben ontvangen van 

mensen die zich stoorden aan het voorgedrukte bedrag van 55 gulden op de machtigingskaart die bij 

iedereen thuis in de bus viel. „Zulk Hollands gezeur hadden wij wel verwacht, maar het is niet 

gebeurd. In de voorlichting voorafgaand aan de uitzending hebben wij steeds benadrukt dat iedereen 

natuurlijk vrij is een lager bedrag te geven, maar dat dan via de normale giro zou moeten doen. 

Tijdens de uitzending heeft ook Ivo Niehe dat herhaaldelijk gezegd."  

Wél weet Al van klachten van mensen die juist een hoger bedrag wilden invullen, of dat zelfs 

daadwerkelijk deden. „Deze mensen krijgen nu allemaal een briefje terug, omdat zij met het 

doorkrassen van het oorspronkelijke bedrag de kaart ongeldig hebben gemaakt." 

 

Limburgs Dagblad / 12-08-1994 

Actie Rwanda naar 60 miljoen 

Van onze redactie binnenland 

De SHO kunnen door de hoge opbrengst de bestaande programma's in Rwanda en in de 

vluchtelingenkampen in buurlanden uitbreiden en nieuwe initiatieven opstarten. Mensen in Nood liet 

dinsdag al een hulpvlucht naar Goma vertrekken met kindervoeding en medicijnen. Artsen zonder 

Grenzen stuurt drie hulpvluchten met extra medisch materiaal. De Stichting Oecumenische Hulp 

financiert een luchtbrug van Kenia naar Goma en Memiza stuurt nog deze week een medisch team 

naar het Rwandese Kigali. Novib helpt in Goma en in Rwanda bij het opzetten van waterprojecten en 

helpt vluchtelingen die terugkeren naar hun land. Ook in andere Europese landen zijn hulpacties voor 

Rwanda gehouden. De Belgische omroep BRTN deed zaterdagavond mee aan de tv-actie in 

Nederland. De gezamenlijke hulporganisaties in België rekenen op een eindstand van 27 miljoen 

gulden. 

 
Waterdragers, Twee Rwandese meisjes dragen jerrycans en blikken met water naar hun onderkomen 

in het Zairese vluchtelingenkamp Kibumba vlakbij de stad Goma. Er zitten momenteel zon 850.000 

vluchtelingen in het kamp van wie er dagelijks rond de  5000 de terugreis naar Rwanda ondernemen.  

Foto: EPA 
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Een aan uitdroging lijdende baby in het vluchtelingenkamp Goma. Hoe komt het toch dat het woord 

verzoening uit het vocabulaire van de Wereldraad is gevallen als het om Rwanda gaat? FOTO EPA 

Trouw / 17-08-1994 
 

Podium  

Wereldraad zet zijn reputatie op het spel  
door Jan van Butselaar 

Rwandese kerken zonder proces veroordeeld 

De Wereldraad van Kerken heeft een indrukwekkende naam op het gebied van de strijd om 

gerechtigheid en vrede. In het verleden is de raad verschillende keren actief opgetreden om te 

bemiddelen bij internationale conflicten, soms, zoals in de jaren zeventig in Soedan, met een zeer 

positief resultaat. De interventies van de Wereldraad ten tijde van het communistische regime in Oost-

Europa zijn weliswaar bekritiseerd maar waren wel consequent: daar waar mensenlevens op het spel 

stonden, werd de voorkeur gegeven aan stille hulp boven publieke veroordelingen. 

Je zou daarom verwachten dat de raad ook in het afgrijselijke conflict om de macht in Rwanda zich 

zou inzetten voor vrede en verzoening. De jongste berichten wijzen daar echter niet op. Niet vrede en 

verzoening, maar het zaaien van verdeeldheid en het veroordelen zonder proces lijken nu voorop te 

aan. Dat is onder de maat van de Wereldraad en kan hem zijn internationale reputatie kosten.  

Afgelopen zaterdag berichtte Trouw op grond van mededelingen van de Wereldraad, dat de kerken in 

Rwanda zwaar gecompromitteerd waren in de verschrikkelijke , moordpartijen die in het land hebben 

plaatsgehad. Van-dik-hout-zaagt-men-planken kregen de kerken (lidkerken van de Wereldraad) er van 

langs. Kerken hadden actief deelgenomen aan de moordpartijen,  gevluchte kerkelijke leiders 

moesten maar eens snel naar huiskomen om berecht te worden.  

De betrokken Wereldraad-medewerker, zo blijkt uit het oorspronkelijke persbericht, heeft geen van die 

kerkelijke leiders gesproken, slechts per telefoon had hij met enkelen van hen contact gehad. Die 

vertelden met de dood bedreigd te worrden; dat had kennelijk de Wereldraad-medewerker geen stof 

tot denken gegeven...  

Uiteraard zal niemand willen of kunnen ontkennen dat bij de gruwelijke toestanden die zich in Rwanda 

hebben afgespeeld en nog afspelen (het huidige dictatoriale regime, de voormalige rebellen, lijkt niet 

meer te hebben gedaan dan de rollen omkeren), christenen betrokken zijn.  

Het is bijkans onmogelijk zich in te denken dat je als christen tot zoiets kan komen. Maar het gebeurt, 

en het herhaalt zich: nazi-Duitsland, Bosnië, en nu Rwanda.  

Als je dat aan Rwandese vrienden voorlegt, zeggen ze steeds opnieuw: jullie onderschatten de macht 
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van de satan. Dat pleit niemand vrij. Wel lijkt die satan in een situatie van honger en uitzichtloosheid 

zijn kansen goed te kunnen waarnemen. Wel lijkt hij in een land waar nauwelijks 

communicatiemiddelen zijn, dat manco satanisch te kunnen uitbuiten.  

Nogmaals: dat betekent niet dat iemand die moordt, vrijuit gaat. Dat betekent wèl dat meer dan ooit 

het Evangelie, dat overtuigt van schuld en verzoening, zal moeten worden doorgegeven. Dat betekent 

dat hoor en wederhoor dient plaats te hebben, dat elke partijdigheid wordt uitgesloten.  

Heeft de Wereldraad daaraan gewerkt? Dat lijkt er niet erg op. In het persbericht van de raad wordt 

immers opnieuw een veroordeling van de vorige Rwandese regering uitgesproken - geen woord valt 

over het afgrijselijke optreden van het huidige rebellenbewind. Geen woord over het feit dat de kerken 

een jaar geleden hun nek hebben uitgestoken om de vredesakkoorden van Arusha tussen de 

strijdende partijen van de grond te krijgen; alleen over een priester die aan de moordpartijen zou 

hebben deelgenomen. Geen woord over de rooms-katholieke aartsbisschop en twee van zijn 

ambtsbroeders die door rebellen in koelen bloede werden vermoord; wel over kerkleiders die naar 

huis moeten komen om berecht  te worden. Wat dat inhoudt laat zich denken.  

Helaas staat dit rapport van de Wereldraad niet op zichzelf. Toen de rebellen uit Oeganda twee jaar 

geleden Rwanda binnenvielen en een half miljoen mensen van huis en haard verdreven, de actie die 

de sa- van geweld en tegengeweld losmaakte, was het stil in Genève. Zou een oproep toen aan de 

Oegandese president Moeseveni om zijn invloed aan te wenden om tot vrede in Rwanda te komen, 

niet het tij hebben kunnen keren? De huidige 'sterke man' van Rwanda heeft zijn militaire opleiding in 

de VS als Oegandees officier gehad... 

Toen een jaar geleden de aanwezigheid van een Frans militair contingent zorgde voor enige stabiliteit 

in het land, werd er vanuit de oecumenische beweging druk uitgeoefend op de Franse kerken om bij 

Mitterrand gedaan te krijgen dat de Fransen zich zouden terugtrekken. Toen in een laat stadium, 

waarin het ieder duidelijk was dat de VN-troepen niets en niemand voor de dood konden beschermen, 

de Fransen meedeelden een veiligheidszone in zuid-west-Rwanda in te stellen (die voor duizenden 

behoud van leven zou betekenen), protesteerde de Wereldraad als een der eersten tegen zon 

'koloniale overneming.  

En heel voorzichtig komt de vraag boven: hoe komt het toch dat de acties van de Wereldraad zo goed 

sporen met de wensen van één van beide partijen in het conflict? Hoe komt het toch dat het woord 

verzoening uit het vocabulaire van de Wereldraad is gevallen, als het om Rwanda gaat? Hoe komt het 

toch, dat men openlijk uitspreekt dat de huidige kerkelijke leiders maar moeten hangen?  

Moeten ze soms verdwijnen omdat ze het huidige dictatoriale regime, evenmin als het vorige, niet 

onkritisch willen steunen? Met wie van de huidige kerkelijke leiders heeft de Wereldraad gesproken? 

Met welke van zijn eigen lidkerken? Of mocht men in Kigali alleen spreken met de 'kleine groep 

christenen' die repeteerden wat de huidige machthebbers willen horen? Zou de Wereldraad zijn 

gevallen voor de goed geoliede public relations-machine van één partij in het conflict, die bovendien 

comfortabel Engels spreekt in plaats van dat moeilijke Frans? Zou het te maken hebben met het feit 

dat in Genève en Nairobi (waar de AACC, de Afrikaanse oecumenische organisatie) krachtige en 

goed georganiseerde afdelingen van het RPF te vinden zijn? Het zou niet nieuw zijn, zoiets is al 

eerder vertoond. Westerse journalisten vielen de afgelopen maanden voor de informatie van het RPF, 

behoefden dat nauwelijks te controleren. Belgische journalisten werden hier ministerieel gelauwerd, 

ook al gaven ze toe toch wel hun partijkeuze in de Rwandese zaak te hebben gemaakt. Gelukkig dat 

Trouw, anders dan bij voorbeeld de Volkskrant, niet in het gat van de eenzijdige informatie is gevallen, 

zoals onder meer blijkt uit het voortreffelijke artikel van Eric Brassem uit dezelfde krant van zaterdag.  

Boodschappen van de Wereldraad over brandhaarden in de wereld, die niet oproepen tot vrede en 

verzoening, maar verhuld aangeven dat nieuwe 'veroordelingen', moordpartijen, nodig zijn, zetten de 

reputatie van de Wereldraad op het spel. In plaats van dit soort levensgevaarlijke verbalisme zou het 

beter geweest zijn dat de afdeling Internationale zaken van de Wereldraad, eventueel samen met het 

Vaticaan (Rwanda is overwegend katholiek), initiatieven had ontplooid om tot vredesbesprekingen te 
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komen.  

Maar alle kansen zijn nog niet verkeken. De Fransen zijn van plan zich terug te trekken uit zuid-west-

Rwanda. De vluchtelingenstroom komt alweer op gang. Hartverscheurende noodkreten uit die zone 

om bescherming, om hulp, komen op dit moment binnen. De Wereldraad kan nog wat goed maken: 

kan er niet een contingent internationale oecumenische waarnemers, net vrij van hun werk in Zuid-

Afrika, naar dat gebied gezonden worden?  

0f... stellen de huidige Rwandese machthebbers dat niet op prijs?  

De auteur is algemeen secretaris van de Nederlandse Zendingsraad te Amsterdam. 

 

Trouw / 23-08-1994 

Centrum biedt prostituees kans op een nieuw leven 

door Annette Karimi  

AMSTERDAM - „Ik zou eigenlijk naar China uitgezonden worden", zegt ds. Lauran Bethell tijdens een 

kort bezoek aan Nederland. In plaats daarvan runt de Amerikaanse in de Thaise stad Chiang Mai, drie 

opvanghuizen voor inheemse meisjes. De meisjes, afkomstig uit twee etnische bevolkingsgroepen, 

waren prostituees of dreigden dat te worden.  

„Deze problemen gingen me aan het hart", zegt de directrice. Met financiële hulp van de Amerikaanse 

Baptistenkerken, die haar uitzonden, en de Thaise regering, startte Bethell in 1987 het New Life 

Center voor 18 meisjes. De dominee kreeg van een bevriend echtpaar dat al veertig jaar missiewerk 

doet in Thailand, de dringende oproep om deze meisjes op te vangen. De familie Lewis merkte een 

ongekend fenomeen op in noord-Thailand: steeds meer leden van de Lahu- en Akhastammen, 

etnische volken die voorheen geïsoleerd in de bergen leefden, vertrokken naar Chiang Mai, de tweede 

stad van Thailand die 200 000 inwoners telt. Grootschalige herbebossing-programma's lieten aan de 

Lahu en Akha onvoldoende landbouwgrond over om van te leven. Onder de vertrekkende 

bergbewoners bevonden zich meisjes die geld wilden verdienen voor hun noodlijdende families. Die 

groep dreigde eenmaal in de stad af te glijden naar een bestaan in de Thaise sex-industrie. Bethell: 

„Ze spreken de Thaise taal niet en zijn daardoor een makkelijke prooi". Voor hen moest een vangnet 

komen in de stad waar jaarlijks een miljoen toeristen de bloemetjes buiten zetten. Inmiddels is het 

New Life Center gegroeid tot 125 meisjes in de leeftijd van 8 tot 25 jaar, onder wie twintig procent 

gewezen prostituees.  

De meisjes krijgen onderwijs in de Thaise taal om zich te kunnen handhaven in de stad. Ook leren ze 

lezen en schrijven in de Lahu-en Akha-talen. Het aanleren van praktische vaardigheden of het volgen 

van een commerciële opleiding geeft de meisjes vervolgens een goede kans op normaal werk. 

Lokale politie 

De lokale media zenden dagelijks twee uur in de Lahu-en Akha-talen uit. Zo kreeg het project van 

Bethell bekendheid. Bezorgde familieleden, die meisjes naar de stad lieten gaan en voor hun lot 

vreesden, vroegen het opvangcentrum de verloren dochters uit bordelen van Chiang Mai te halen.  

„De lokale politieman neemt vaak smeergeld van bordelen aan en maakt zelf gebruik van de 

prostituees", zegt Bethell. Daarom spoorden speciale politie-eenheden de meisjes op, die tegen hun 

zin werden vastgehouden. Dat wordt de laatste 5 jaar moeilijker omdat de regering harder optreedt 

tegen kinderprostitutie. „Deze bordelen van het allerlaagste allooi gaan meer en meer ondergronds", 

zegt Bethell. Het New Life Center huurde zelf een lokale inwoner in die ook speurt naar verdwenen 

Lahu- en Akha-meisjes. Voor dat noodproject betaalt 'Kinderen in de knel', een initiatief van 

protestantse kerken in Nederland. Zon twintig jonge prostituees per jaar, vaak ongewenste kinderen of 

kinderen van verslaafde ouders worden via dit noodproject geholpen. Maar ook meisjes die op de 

rand balanceren worden opgespoord. „Meisjes die drankjes serveren in bars of goklokalen en 'nog' 

niet met klanten meegaan", vertelt Bethell.  

Het centrum moet een groep meisjes, die uit zichzelf aankloppen, afwijzen. Bethell heeft er moeite 
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mee het criterium van de klant te gebruiken, namelijk of ze 'geschikt' zijn als prostituee. „We kijken of 

ze mooi zijn", ze aarzelt even en vervolgt bijna boos, „ik vind het verschrikkelijk om zoveel meisjes 

weg te moeten sturen".  

De opgespoorde groep legt een zware claim op de toekomst. Bethell maakt snel een rekensom. 

„Zeventig procent van de noodgevallen zijn al besmet met het HIV-virus." Hoe weet ze nog niet, maar 

als de meisjes aids krijgen helpen we, zegt de dominee beslist. Prostitutie, de belangrijkste oorzaak 

voor de verspreiding van aids, is in Thailand moeilijk te bestrijden. Het land heeft de snelst groeiende 

groep HIV-geïnfecteerden van Azië. Bethell schat dat 1 op de 75 inwoners in Thailand besmet is. Dat 

betekent in harde cijfers dat het huidige aantal geïnfecteerden 1 tot 1,3 miljoen bedraagt. Desondanks 

blijft prostitutie nog steeds algemeen geaccepteerd. 

Tracteren 

Dat ondervond de Amerikaanse dominee in gesprekken met doktoren, Thaise onderzoekers en onder 

de bevolking. „In alle lagen hoort prostitutie bij het leven", zegt Bethell. In bedrijven is het normaal dat 

meisjes klaarstaan na gedane zaken. Zelfs politieke partijen tracteren zichzelf na een vergadering op 

prostituees, vertelt ze.  

Ook Thaise vrouwen vertrouwen haar toe dat zij liever hun man een prostituee zien bezoeken dan dat 

hij een bijvrouw neemt, die kinderen krijgt en dan erfrechten claimt. Zo is de cirkel rond, knikt Bethell. 

Een eenmaal geïnfecteerde man draagt het fatale virus via zijn vrouw over op zijn kinderen. Bethell 

laat dit jaar de organisatie grotendeels over aan de eerste groep van opgevangen meisjes, die 

huismoeder werden in het New Life Center. Zij trad verplicht een jaar terug en maakt een reis langs de 

donororganisaties. Trots haalt ze traditioneel geklede poppen van de Lahu -en Akha-meisjes 

tevoorschijn. „Er is nog geen enkel meisje teruggegaan in de en volgend jaar mag ik een vierde huis 

openen", zegt ze blij.  

 

Voor info: 'Kinderen in de knel', stichting oecumenische hulp, 030-710614. 

 

Nederlands Dagblad / 05-09-1994 

Goede hoop op afwenden van hongersnood in Ethiopië 

DEN HAAG - Wanneer er deze maand regen blijft vallen, zal Ethiopië voor een nieuwe hongersnood 

gespaard blijven. Hans Heijs van de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) in Utrecht heeft dit na 

terugkeer uit het Oostafrikaanse land gezegd.  

Samen met een collega maakte hij in een twee weken durende reis de balans op van de 

voedselsituatie voor de 52 miljoen inwoners van het land. Ethiopië komt elk jaar 800.000 ton voedsel 

tekort. Daarvan moet 450.000 ton door donateurs geschonken worden. De oogsten van eind vorig jaar 

en in het voorjaar vielen tegen. Er ontstond daardoor een extra tekort van ongeveer 450.000 ton. Maar 

volgens Heijs staan de gewassen er dankzij de regen goed bij. Indien de neerslag komende maand 

aanhoudt, kan Ethiopië dit jaar 94 procent van de haalbare produktie oogsten. ANP 

 

Leeuwarder Courant / 21-09-1994 

Nederlanders geven IKV onvoldoende 

SCHEVENINGEN (ANP) - Slechts 16 procent van de Nederlandse bevolking kent het Interkerkelijk 

Vredesberaad (IKV). Deze groep geeft de organisatie een heel laag waarderingscijfer: een 3,3. Dat 

blijkt uit een enquête van het marktonderzoeksbureau MEDIAD, die werd gepresenteerd op een 

studiedag over de financiering van het vredeswerk van het IKV in het Kurhaus te Scheveningen. 

Het IKV geniet de meeste bekendheid onder protestanten. Zij waarderen de organisatie ook iets hoger 

(4,4) dan roomskatholieken en niet-kerkelijken (2,8). Een vergelijkbare organisatie als de Stichting 
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Oecumenische Hulp, die even onbekend is als het IKV, krijgt van de Nederlanders een veel hoger 

cijfer: een 6,9. Dat komt volgens Mient Jan Faber, secretaris van het IKV, omdat deze organisatie 

onschuldige noodhulp verstrekt, terwijl het IKV controversiële politieke uitspraken doet. 

Een op de twintig ondervraagden zegt het IKV te willen ondersteunen, maar dat betekent nog niet dat 

zij dat daadwerkelijk zullen doen. Volgens drs. J. Lasker van MEDIAD heeft het vredeswerk een 

maximaal bereik van 55.000 huishoudens in Nederland. Iets minder dan de helft van de Nederlanders 

(42 procent) wil het IKV beslist niet ondersteunen; de helft is daar niet uit. 

 

Trouw / 21-09-1994 

Kerk IKV blijkt erg onbekend en onbemind tot in de kerken 

SCHEVENINGEN (ANP) -Slechts een op de zes Nederlanders kent het Interkerkelijk Vredesberaad 

(IKV) en deze groep waardeert de organisatie heel laag: een 3+. Dat blijkt uit een enquête van het 

onderzoeksbureau Mediad, gepresenteerd op een studiedag over de financiering van het vredeswerk 

van het IKV in Scheveningen. 

Het IKV is het meest bekend onder protestanten. Zij waarderen de organisatie ook iets hoger (4+) dan 

katholieken en niet-kerkelijken (3-). Een vergelijkbare organisatie als de Stichting Oecumenische Hulp, 

even onbekend als het IKV, krijgt van de Nederlanders een 7-. Dat komt, zegt IKV-secretaris M.J. 

Faber, omdat SOH onschuldige noodhulp verstrekt, terwijl het IKV controversiële politieke uitspraken 

doet. 

Een op de twintig ondervraagden wil het IKV wel ondersteunen, maar dat betekent nog niet dat zij dat 

ook doen. Volgens J. Lasker van Mediad heeft het vredeswerk een maximaal bereik van 55 000 

huishoudens in Nederland. Iets minder dan de helft van de Nederlanders (42 procent) wil het IKV 

beslist niet ondersteunen; de helft is daar niet uit. Van de 448 ondervraagden gelooft 16 procent dat er 

een taak voor het IKV ligt bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Gevraagd naar de 

werkzaamheden van het IKV, staat meer dan de helft met de mond vol tanden. „Vanuit de kerk vrede 

bewerkstelligen", weet 10 procent. „Een praatgroep voor vrede" en „hulp aan de Derde Wereld", 

noemen anderen. „Wordt ons werk in ex-Joegoslavië helemaal niet genoemd?", reageerde Faber 

bijna wanhopig. Hij zet zich meer dan fulltime in voor verzoening in dit oorlogsgebied. Lasker 

beaamde dat de ondervraagden het IKV hiermee nauwelijks associëren. Een enkeling bleef zelfs 

steken bij de kruisraketten als werkterrein. Als je sponsors zoekt moet je duidelijk maken waar je voor 

staat, riepen vertegenwoordigers van particuliere fondsen het IKV toe. Nu maakt het IKV een 

zoekende, vage indruk. „Ik vind het heel concreet om verschillende etnische groepen in het voormalig 

Joegoslavië bij elkaar te brengen", reageerde bestuurslid L. Hogebrink van het IKV. 

Het IKV werd aangeraden zich duidelijk te richten op zijn natuurlijke achterban: de kerken. 

 

 

Nederlands Dagblad / 22-09-1994 

Publiek geeft IKV dikke onvoldoende 

SCHEVENINGEN - Slechts 16 procent van de Nederlandse bevolking kent het Interkerkelijk 

Vredesberaad (IKV). Deze groep geeft de organisatie een heel laag waarderingscijfer: een 3,3- Dat 

blijkt uit een enquête van het marktonderzoeksbureau MEDIAD, die werd gepresenteerd op een 

studiedag over de financiering van het vredeswerk van het IKV in het Kurhaus te Scheveningen. 

Het IKV geniet de meeste bekendheid onder protestanten. Zij waarderen de organisatie ook iets hoger 

(4,4) dan rooms-katholieken en niet-kerkelijken (2,8). Een vergelijkbare organisatie als de Stichting 
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Oecumenische Hulp, die even onbekend is als het IKV, krijgt van de Nederlanders een veel hoger 

cijfer: een 6,9. Dat komt volgens Mient Jan Faber, secretaris van het IKV, omdat deze organisatie 

onschuldige noodhulp verstrekt, terwijl het IKV controversiële politieke uitspraken doet.  

Een op de twintig ondervraagden zegt het IKV te willen ondersteunen, maar dat betekent nog niet dat 

zij dat daadwerkelijk zullen doen. Volgens drs. J. Lasker van MEDIAD heeft het vredeswerk een 

maximaal bereik van 55.000 huishoudens in Nederland. Iets minder dan de helft van de Nederlanders 

(42 procent) wil het IKV beslist niet ondersteunen; de helft is daar niet uit. Van de 448 ondervraagden 

gelooft 16 procent dat er een taak voor het IKV is weggelegd bij het oplossen van maatschappelijke 

problemen. Bijna een kwart heeft hierover geen mening. Gevraagd naar de taken van het IKV, staat 

meer dan de helft met de mond vol tanden. „Vanuit de kerk vrede bewerkstelligen", weet 10 procent. 

„Een praatgroep voor vrede" en „hulp aan de Derde Wereld", noemen anderen.  

„Wordt ons werk in ex-Joegoslavië helemaal niet genoemd?", reageerde Faber bijna wanhopig op de 

cijfers. Hij zet zich meer dan fulltime in voor verzoening in dit oorlogsgebied. Het IKV werd meer 

geassocieerd met de kruisrakettendemonstratie. ANP 

 

Nederlands Dagblad / 28-09-1994 

Liefdadigheid heeft te lange strijkstok 

van onze redactie samenleving 

AMSTERDAM - Nederlanders hebben ondanks de slechte bedrijfseconomische vooruitzichten in 1993 

7,4 procent meer uitgegeven aan liefdadigheid dan in 1992. In totaal werd 1058 miljoen gulden 

gegeven aan 334 instellingen. Van deze instellingen besteedden er 38, naar de maatstaven van het 

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), een groot tot veel te groot deel van de inkomsten om de 

eigen instelling draaiende te houden. Hierdoor werd veel geld uit de giften onttrokken aan de beoogde 

bestemming. 

Dit blijkt uit het jaarverslag over 1993 van het CBF. De kroon spant de Katholieke Bijbelstichting 

(KBS), die alleen al voor de eigen organisatie ruim anderhalf keer zoveel geld nodig had als zij via 

giften binnenkreeg. Andere toppers' zijn stichting Moveo (Meer Ontspanning Voor Ernstig 

Oorlogsgewonden) met een kostenpercentage van 140 procent, de Nationale Bond voor EHBO (94 

procent), stichting Ziekenhulp Modupe (89 procent), Evangelisatiewerk Manna (83 procent) en 

stichting Geef Max de Zak (78 procent). 

Het CBF vindt dat instellingen voor liefdadigheid maximaal een kwart van de verworven middelen 

mogen, besteden aan de eigen organisatie. Als langer dan drie jaar achtereen deze grens wordt 

overschreden, vindt het CBF dat ze steun van het publiek niet waard zijn. 

Behalve de Katholieke Bijbelstichting en het eveneens rooms-katholieke Evangelisatiewerk Manna 

kampen nog een paar christelijke instellingen met te hoge kostenpercentages. De stichting Help Oost-

Polen besteedt volgens het CBF 21 procent méér aan de eigen organisatie dan de maximaal 

toelaatbare 25 procent, het Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeenten tien procent 

en de Vereniging Christelijk Blindencentrum Sonneheerdt zes procent. 

De meeste christelijke instellingen die hun financiën verantwoordden aan het CBF, bleven echter (ver) 

onder het maximaal toelaatbare percentage van 25: Canzibe Steunfonds (15 procent), Christenen 

voor Israël (5 procent), Contact Oost-Europa (2 procent), Dorkas Hulp Internationaal (22 procent), EO 

Metterdaad (5 procent), Kerk in Nood/Oosterpriesterhulp (9 procent), Mensen in Nood (8 procent), 

Nederlandse Leger des Heils (10 procent), Oecumenische Hulp (5 procent), Redt een Kind (4 

procent,), Terre des Hommes (21 procent), Unie voor Christelijk Onderwijs (12 procent), VBOK (11 

procent), De Verre Naasten (9 procent). Wilde Ganzen (5 procent), Woord en Daad (11 procent), 

World Vision Nederland (25 procent), Youth for Christ Nederland (22 procent) en ZOA 

Vluchtelingenzorg (21 procent). Het is volgens het CBF mogelijk dat nog veel meer instellingen te veel 

geld aan de eigen organisatie besteden. Van de 595 door het CBF aangeschreven instellingen gaven 
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360 geen inzicht in de gemaakte kosten. Overigens hebben Geef Max de Zak en de Vereniging tegen 

Kindermishandeling inmiddels te kennen gegeven het niet eens te zijn met de berekening van de 

kostenpercentages door de CBF. 

Trouw / 30-09-1994 

IKV: heldere boodschap nodig  

door Janny van der Molen en Dion van den Berg 

Het is een moeilijke opgave om een studiedag en een onderzoeksrapport in 250 woorden samen te 

vatten. De nuance is daar het eerste slachtoffer van.  

Naar aanleiding van de door het IKV georganiseerde studiedag over de financiering van het 

vredeswerk, berichtte Trouw (21 september 1994): 'IKV blijkt erg onbekend en onbemind tot in de 

kerken. Het artikel opent met de zin: 'Slechts één op de zes Nederlanders kent het Interkerkelijk 

Vredesberaad (IKV) en deze groep waardeert de organisatie heel laag: een 3+.'  

Voor de lezers van Trouw willen we graag enige nuanceringen aanbrengen. Allereerst de cijfers. Niet 

één op deze zes Nederlanders kent het IKV, maar 52 procent. De schrijver heeft vermoedelijk het in 

het onderzoeksrapport vermelde bekendheidspercentage' van 16 procent opgevangen, maar dit cijfer 

geeft de 'sterkte' van de bekendheid weer. Deze 16 procent betreft de groep, die minimaal met enige 

regelmaat van het IKV zegt te horen. Kijkend naar andere grote organisaties die zich bezighouden 

met het werven van gelden, bevindt het IKV zich met deze score dan bij voorbeeld in het goede 

gezelschap van de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) uit Utrecht. Nee, het bekendheidscijfer van 

het IKV is zeker niet onze eerste zorg. Het grote probleem zit in het waarderingscijfer. Het 

onderzoeksbureau Mediad spreekt overigens niet van een 3+, maar van een waarderingscijfer van 33. 

Dit matige cijfer wordt vooral bepaald door de grote groep mensen die het IKV wel kent, maar geen 

oordeel heeft over onze werkzaamheden. Dit houdt niet in dat ze ons werk slecht vinden, ze spreken - 

bij gebrek aan voldoende informatie - geen oordeel uit.  

Wij hebben deze groep nog veel te vertellen. En dat zal dan ook gebeuren. De kerken hebben ons 

immers de opdracht gegeven om de vredeseducatie binnen en buiten de kerken vorm te geven en 

geïnteresseerden 'passende actie' aan te bevelen.  

Tijdens de studiedag bleek vooral dat het IKV, in de ogen van vele Nederlanders, ontbreekt aan een 

eenduidige, heldere en wervende boodschap. Noem Unicef en iedereen denkt: hulp aan kinderen. 

Artsen zonder Grenzen: medische noodhulp, Amnesty International: strijd voor mensenrechten. Zo’n 

directe, positieve associatie vindt bij het vallen van de naam van het IKV bij te weinig mensen plaats. 

We zullen dus in onze presentatie meer rode lijn in ons werk (vredeseducatie, steun voor 

vredeskrachten in conflictgebieden, nationale en internationale netwerken voor vrede en 

gerechtigheid/protest tegen volkerenmoord) dienen aan te brengen.  

Maar ook een ander element speelt een rol. We zullen ons moeten beraden op de communicatieve 

instrumenten die we hierbij willen inzetten. Diverse begrippen die voor onze organisatie nogal nieuw 

zijn, komen dan in beeld: marketing, imagoverbetering, reclame. Het IKV is niet een organisatie die 

ten koste van alles een 'produkt', hoe belangrijk dan ook (de vrede), aan de man wil brengen. Maar 

vernieuwing en verbetering van onze communicatie met de Nederlandse samenleving is wel degelijk 

geboden.  

Het onderzoeksbureau kwam tot de conclusie dat op basis van de huidige bekendheid en waardering 

55000 huishoudens bereid moeten zijn het vredeswerk van het IKV te ondersteunen. We zijn het aan 

onze opdrachtgevers (de kerken) en onze partners in het buitenland verplicht in ieder geval deze 

mensen te traceren en te benaderen en zo serieus werk te maken van de versterking en uitbreiding 

van onze vredesprogramma's.  

De auteurs zijn resp. stafmedewerker PR en publiciteit en beleidsmedewerker fondsenwerving van het 

IKV. 
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Nederlands Dagblad / 19-10-1994 

Bundeling van hulpverlening: 'naïef gepraat' 

van onze redactie samenleving 

DEN HAAG/ZEIST - Politici hebben last van gemakzucht als ze voorstellen dat de verschillende 

organisaties voor ontwikkelingshulp moeten samengaan.  

Dat zegt directeur C. Oskam van de Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, 

ICCO. 

De protestants-christelijke ICCO is een van de vier zogenaamde medefinancieringsorganisaties. Zij 

krijgen van de overheid veel geld en volgens enkele woordvoerders van 'paarse' fracties kan en moet 

dat geld beter besteed worden. Het WD-Tweede-Kamerlid mevr. A.L van der Stoel zei maandag op 

een vergadering van het Tropeninstituut dat gestreefd moet worden naar bundeling van de vier 

organisaties. In het kader van de herijking van het beleid zou minister Pronk aan dit streven tot 

bundeling prioriteit moeten geven, vindt mevr. Van der Stoel. ICCO-directeur laakt deze benadering 

van het liberale Kamerlid als „gemakzucht". „Het geld dat naar de vier medefinancieringsorganisaties 

gaat, omvat zeven procent van de totale begroting voor Ontwikkelingssamenwerking.  

Daar wil men nu een speerpunt van maken. Komt dat ook doordat herijking van de rest van de 

begroting soms te ingewikkeld is? Toch zou men zich eerst eens op die veel grotere posten moeten 

richten", vindt Oskam.  

 

Naast ICCO zijn er drie andere medefinancieringsorganisaties: Cebemo (rooms-katholiek), Hivos 

(humanistisch) en Novib (algemeen). ICCO en Cebemo krijgen elk een-derde uit de pot, terwijl ook 

een-derde deel naar Hivos en Novib samen gaat. In totaal gaat het om ongeveer 450 miljoen gulden. 

De medefinancieringsorganisaties geven steun aan hulpverleningsprojecten in de Derde Wereld.  

Samenwerking  

In de Volkskrant van gisteren spreken ook woordvoerders van PvdA en D 66 zich uit voor nauwere 

samenwerking van de vier organisaties, al gaan ze niet zover dat ze ook voor bundeling pleiten. Mevr. 

J. Verspaget van de PvdA erkent, dat elke organisatie haar' eigen specialiteiten heeft. Wel dringt zij 

aan op een verregaande vorm van samenwerking. 

„Precies wat we doen", zegt de heer Oskam. „ICCO is zelfde initiatiefnemer geweest tot een 

diepgaande studie over de mogelijkheden van samenwerking. Wij hebben samen met Cebemo al één 

instantie voor het adviseren van onze partners overzee op verschillende terreinen. Maandelijks 

overleggen de vier medefinancieringsorganisaties met elkaar, ook over de vraag wat ze gezamenlijk 

kunnen doen."  

Oskam vindt het veel zinvoller de samenwerking tussen protestantschristelijke organisaties te 

stimuleren dan die tussen de medefinancieringsorganisaties. „In de rooms-katholieke wereld streven 

Cebemo en de Vastenaktie naar meer samenwerking, in protestantse kring gaat het om ICCO, de 

Stichting Oecumenische Hulp en de kerkelijke instanties voor het werelddiakonaat. Het zal mede van 

de ontwikkelingen rond Samen op Weg afhangen in hoeverre hier van een samengaan sprake zal 

zijn."  

Over de grenzen  

Oskam verwijt de Nederlandse politici, dat „ze vaak niet verder kijken dan de grenzen van ons eigen 

land. Het heeft geen zin om de medefinancieringsorganisaties te bundelen- Maar wel streven we naar 

verregaande samenwerking met onze buitenlandse partners. Hetzelfde doen de andere organisaties; 

de Novib heeft zich aangesloten bij Oxfam en Cebemo heeft nauwe contacten met rooms-katholieke 

organisaties in andere landen."  

De ICCO-directeur ziet in deze internationale contacten ook de rechtvaardiging voor het bestaan van 

diverse organisaties van verschillende signatuur. „Het is natuurlijk waar dat in Nederland de 

secularisatie ver is doorgedrongen. Maar dat is niet het doorslaggevende punt.  

Het gaat om de andere kant van de lijn: de instellingen waarmee wij samenwerken. " 
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Leeuwarder Courant / 20-10-1994 

Kerken verwijten VN laks optreden 

GENEVE / LEUSDEN (EPD, ANP) - Internationale kerkelijke organisaties verwijten de Verenigde 

Naties laks optreden in Ruanda. De VN slagen er geenszins in eigen aanbevelingen en besluiten op 

hel gebied van de mensenrechten in beleid om te zetten, aldus de organisaties. 

Daardoor is de volkerenorganisatie medeverantwoordelijk voor de onzekere situatie in het land, zo 

schrijft Church World Action Rwanda in een verklaring. Dit is een tijdelijk samenwerkingsverband van 

de Wereldraad van kerken, de Lutherse Wereldfederatie en vele hulporganisaties, waaronder de 

Nederlandse Stichting Oecumenische Hulp (SOH).  

De VN zijn er volgens de organisaties niet in geslaagd vertrouwen, recht en orde in Ruanda te 

herstellen en zodoende de terugkeer van vluchtelingen mogelijk te maken, zij verwijten de VN vooral 

onvoldoende waarnemers voor de mensenrechten naar het verscheurde land te hebben gestuurd. 

Er is nog niets gerealiseerd van het veelvuldig geëiste tribunaal voor oorlogsmisdadigers en de 

opbouw van een nieuw rechtssysteem in Ruanda. zo luiden de klachten. Een „onvergeeflijke 

vertraging" aldus de organisaties. 

 

Nederlands Dagblad / 20-10-1994 

Kerkelijke groepen: 'VN laks in Ruanda' 

GENEVE/LEUSDEN - Internationale kerkelijke organisaties verwijten de Verenigde Naties laks 

optreden in Ruanda. De VN slagen er geenszins in eigen aanbevelingen en besluiten op het gebied 

van de mensenrechten in beleid om te zetten, aldus de organisaties. 

De volkerenorganisatie is medeverantwoordelijk voor de onzekere situatie in Ruanda, zo schrijft 

Church World Action Rwanda in een gisteren uitgegeven verklaring. Het CWAR is een tijdelijk 

samenwerkingsverband van de Wereldraad van Kerken, de Lutherse Wereldfederatie en vele 

hulporganisaties, waaronder de Nederlandse Stichting Oecumenische Hulp (SOH). De VN zijn er 

volgens de organisaties niet in geslaagd vertrouwen, recht en de orde in Ruanda te herstellen en 

zodoende de terugkeer van vluchtelingen mogelijk te maken. Zij verwijten de VN vooral onvoldoende 

waarnemers voor de mensenrechten naar het verscheurde land te hebben gestuurd. Er is nog niets 

gerealiseerd van het veelvuldig geëiste tribunaal voor oorlogsmisdadigers en de opbouw van een 

nieuw rechtssysteem in Ruanda, 20 luiden de klachten. „Zes maanden na het begin van de crisis in 

Ruanda is praktisch geen enkele aangekondigde maatregel van kracht geworden." 

Deze „onvergeeflijke vertraging" heeft er volgens het samenwerkingsverband ook toe geleid dat 

buitenlandse regeringen en andere internationale geldschieters hulp aan het nieuwe bewind in 

Ruanda op de lange baan hebben geschoven of zelfs hebben opgezegd. 

De kerkelijke organisaties pleiten onder meer voor van een oorlogstribunaal. Zij vragen 

secretarisgeneraal Boetros Ghali zich in te zetten voor een overeenkomst tussen de huidige regering 

en de gematigde krachten binnen de oppositie, waardoor „een klimaat van vertrouwen" geschapen 

kan worden.  

EPD/ANP 
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Trouw / 20-09-1994 

 
Wereldraad waarschuwt VN:  

Nieuwe Rwanda-crisis als zij beloftes niet nakomen 

Van onze verslaggeefsters  

LEUSDEN - De Verenigde Naties moeten snel aan hun aan Rwanda gedane beloftes voldoen anders 

zijn ze medeverantwoordelijk aan het uitbreken van een nieuwe moorddadige crisis in Centraal Afrika. 

Dat is kort samengevat de lading van een boodschap van de Kerkelijke Wereld Actie  Rwanda' waarin 

de Wereldraad van kerken en de Lutherse Wereldfederatie samenwerken. De boodschap werd 

vandaag aan de VN secretaris-generaal en aan de nationale regeringen gestuurd. In Nederland is 

minister van Mierlo van buitenlandse zaken de geadresseerde. 

De wereldkerken vragen onder meer duidelijkheid over geld voor een uitgebreid apparaat dat de 

naleving van de mensenrechten in Rwanda in de toekomst moet bewaken. Ook willen zij de instelling 

van een internationaal tribunaal dat de meest verantwoordelijken voor het afslachten van ongeveer 

één miljoen Tutsi's moet berechten. Zij vragen ondersteuning van de huidige Rwandese regering in 

het opzetten van een neutraal, justitieel apparaat. Ook de beloofde kredieten van de Wereldbank 

moeten verstrekt worden. Bea Stolte, projectmedewerker Afrika van de Stichting Oecumenische Hulp 

(SOH) lichtte in Leusden deze dringende oproep toe: „Als de VN hun belofte zouden nakomen, kan 

een nieuwe explosie worden voorkomen". Doen zij dit niet dan is dat koren op de molen voor militante 

Hutu's in de vluchtelingenkampen rondom Rwanda die honderdduizenden vluchtelingen in de greep 

hebben en een gewapende inval voorbereiden. 

De 'Kerkelijke Wereld Actie Rwanda' doet zelf ook wat. Ze heeft anderhalf miljoen gulden 

gespendeerd aan humanitaire hulp gespendeerd en zendt op zeer bescheiden schaal teams uit naar 

dorpen en vluchtelingenkampen binnen en buiten Rwanda. Deze teams (bij voorkeur bestaand uit een 

Afrikaan en een niet- Afrikaan) moeten observeren, maar ook stimuleren dat mensen hun normale 

leven hervatten en op het laagste nivo weer iets opbouwen dat lijkt op een samenleving. KWA- 

Rwanda hoopt zo snel mogelijk elf van deze teams aan het werk te hebben. Bea Stolte gaf toe dat het 

kleinschalig werk is gezien de om vang van het probleem. 

Ds. R.L. Krol, Afrika-secretaris van de gereformeerde zending en werelddiakonaat die juist terug was 

van een bezoek aan Rwanda constateerde dat de Presbyteriaanse kerk in Rwanda hetzelfde laat zien 

als de samenleving: een grondige verdeeldheid van aan de ene kant slachtoffers die familie en 

vrienden verloren hebben en aan de andere kant mensen die betrokken waren bij het voorbereiden 

van de moorden. Krol was in Rwanda als een van de afgevaardigden van de vier Europese kerken die 

al sinds 1960 een partnerschap onderhouden met de Presbyteriaanse kerk in Rwanda. Die 

verdeeldheid is, volgens hem, niet zomaar te lijmen met 'verzoening', een woord dat wel veel klinkt in 

de Presbyteriaanse kerk in Rwanda. Een ronde tafelgesprek wordt geopperd in de kerken, maar ook 

dat is niet realistisch. Want met wie? Dan zit de man die zijn vrouw en zeven kinderen verloren heeft 

aan de zelfde tafel als iemand die betrokken was bij het beramen van de moorden. Hoe kan men 

spreken van verzoening als er geen gerechtigheid is, vroeg een geëmotioneerde Krol l zich af. Eerst 

moet de situatie gezuiverd worden, er moet een tribunaal komen voor de berechting van de 

verantwoordelijken voor de slachtingen. Op de vraag wat het buitenland kan doen aan de vereniging 

binnen de kerk, pleitte Krol voor terughoudendheid. Verzoening kan niet door morele of financiële druk 

kunstmatig tot stand gebracht worden. Kerken kunnen zich wel bezig houden met concreet werk aan 

de basis, zoals medisch werk of het opzetten van een landbouwproject, aldus Krol l. 

De Afrika-secretaris vond dat, ondanks het feit dat vele kerken in Rwanda predikantloos zijn, de kerk 

lééft. „Rouw komt in de diensten tot uitdrukking. De mensen dansen en komen in een soort veerkracht 

weer overeind." 
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Trouw / 21-10-1994 

Oppositie Macedonië ageert tegen eerste 'vrije' verkiezingen 

Van onze buitenlandredactie 

AMSTERDAM - Furieus zijn de oppositiepartijen in de Voormalige Joegoslavische Republiek 

Macedonië. Zij zijn ervan overtuigd dat de regering tijdens de eerste democratische verkiezingen 

afgelopen zondag heeft gefraudeerd. 

Woensdagavond gingen aanhangers van de nationalistische oppositie VMRO en de Democratische 

Partij in Skopje massaal de straat op om te protesteren tegen de tussentijdse uitslagen. De Unie van 

Macedonië van president Gligorov is tot dusver de sterkste partij gebleken. De VMRO en de 

Democratische Partij denken dat de regering Gligorov opzettelijk chaos creëert om hen te benadelen. 

De kiezers moeten het nog steeds doen met de voorlopige uitslag die maandag al bekend werd 

gemaakt. Toen heette het dat Gligorovs Macedonische Unie 71 procent van de stemmen krijgt, tegen 

21 procent voor de overige partijen. Om 7 uur woensdagavond verstreek de wettelijk vastgestelde 

limiet van 72 uur, waarbinnen het staatsverkiezingscomité (SEC) de definitieve uitslagen openbaar 

diende te maken. Maar gisteren waren die uitslagen nog niet eens bekend, en het heeft er dus de 

schijn van dat, ongeacht de definitieve uitkomst, protesten straks niet meer zullen baten. 

De VMRO en de Democratische Partij vinden ook dat de hand is gelicht met de sternprocedures. Ze 

zijn dan ook van plan de tweede verkiezingsronde op 30 oktober te boycotten. Tijdens de (vreedzaam 

verlopen) demonstratie, die door duizenden mensen werd bijgewoond, heeft de oppositie van de 

regering geëist dat ze de verkiezingen ongeldig zou laten verklaren. Verder eisten zij het aftreden van 

het staatsverkiezingscomité. 

Gert-Jan van Apeldoorn, een hulpverlener van de Stichting Oecumenische Hulp die al langere tijd in 

Macedonië verblijft, deelt de mening van de oppositiepartijen. „Ik weet uit eigen waarneming dat er 

geknoeid is tijdens de verkiezingen." Volgens Van Apeldoorn zijn er stemkaarten uitgedeeld waarop 

de kandidaat al was aangekruist. Mensen zouden selectief zijn opgeroepen, en sommige kiezers 

beschikten over meerdere stemkaarten. 

Ook de officiële verkiezingswaarnemers van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in 

Europa (CVSE) hebben toegegeven dat de verkiezingen niet feilloos zijn verlopen. Desondanks zijn 

ze tevreden over het uiteindelijke resultaat Hans Schumacher, die in opdracht van de CVSE 

verantwoordelijk is voor de logistieke organisatie, vindt het vanzelfsprekend dat de verkiezingen in 

Macedonië niet probleemloos zijn verlopen: „We zijn hier ir de Balkan. We hebben te maken met een 

jonge democratie." De 540 waarnemers die steekproefsgewijs controle hebben uitgevoerd op de 2856 

kieslokalen, hebben hun werk volgens Schumacher goed gedaan- Maar Van Apeldoorn vindt dat de 

waarnemers van de CVSE te kort aanwezig zijn geweest in Macedonië. „Gecompliceerde 

verkiezingsfraude kunnen de waarnemers niet constateren. Juist vóór en na de verkiezingen worden 

de grootste onrechtmatigheden gepleegd, maar de waarnemers zijn daar niet bij geweest. Die zijn 

maandag al vertrokken." De vertegenwoordigers van de CVSE in Skopje hebben inmiddels zelf het 

voorstel gedaan na de tweede verkiezingsronde langer te blijven, tot de uitslagen officieel bekend zijn. 

Moeilijk 

„Het scheelt natuurlijk ook als er buitenlandse waarnemers zijn die Macedonisch spreken" zegt Van 

Apeldoorn. Hij schetst een situatie van afgelopen zondag: aanhanger van de VMRO wordt de toegang 

tot een kieslokaal ontzegd. Opgewonden schieten ze twee buitenlands waarnemers aan. Dezen 

verstaan de buitengesloten kiezers echter niet en kunnen verder niets doen.” Iedereen Macedonisch 

leren is een onmogelijk streven, maar het geeft duidelijk aan hoe moeilijk het werk van de CVSE is." 

Van Apeldoorn vindt dat de CVSE daarom niet in staat is zo snel te oordelen over he resultaat van de 

verkiezingen.  

De pogingen van de CVSE en de Macedonische regering de VRM en de Democratische Partij te 

bewegen toch deel te nemen aan de tweede ronde op 30 oktober, zijn tot dusver op niets uitgelopen. 
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Beide partijen doen op dit moment verwoede pogingen bewijzen te vinden voor de vermeende 

verkiezingsfraude van Gligorovs partij. Gligorov zelf is de afgelopen vier dagen niet in de 

openbaarheid geweest. Macedoniës oppositie houdt het erop dat Gligorov waarschijnlijk bezig is zijn 

eigen stemmen te tellen. 

 

Nederlands Dagblad / 24-10-1994 

Hulpverleners van WvK en SOH naar Ruanda 

van onze redactie samenleving 

DRIEBERGEN - De Wereldraad van Kerken en onder andere Stichting Oecumenische Hulp (SOH) 

hebben de eerste hulpverleners naar Ruanda uitgezonden in het kader van een speciaal programma. 

De teams zullen in Ruanda zelf en in de vluchtelingenkampen daarbuiten proberen de Ruandezen te 

helpen bij het weer vormgeven van hun dagelijks leven. Door de vaak traumatische ervaringen 

verkeren veel vluchtelingen in een shocktoestand. Aandacht krijgen bijvoorbeeld traumaverwerking, 

terugkeer, hervestiging in buurlanden en verbetering van het dagelijks leven in de kampen. De teams 

zullen vooral proberen initiatieven van vluchtelingen stimuleren, zodat zij weer wat vat krijgen op hun 

eigen situatie. Zij die ervaring hebben in onderwijs, pastoraat of gezondheidszorg worden 

aangemoedigd die vaardigheden in te zetten voor de gemeenschap. 

 

De Telegraaf / 31-10-1994 

Opbrengst Rwandaactie naar 73 min. 

HILVERSUM, maandag  

De inzamelingsactie voor Rwanda heeft tot nu toe 73 miljoen gulden opgeleverd. De helft van het geld 

is opgegaan aan noodhulp. Het geld voor hulp bij eerste nood is verdeeld over Artsen zonder 

Grenzen, Terre des Hommes, Tear Fund, Unicef, Novib.Memisa, Mensen in Nood, Stichting 

Oecumenische Hulp, Stichting Vluchteling en het Nederlandse Rode Kruis. (ANP) 

 

Nederlands Dagblad / 01-11-1994 

Opbrengst Ruanda-actie stijgt naar 73 miljoen 

HILVERSUM - De inzamelingsactie voor Ruanda heeft tot nu toe 73 miljoen gulden opgeleverd. De 

helft van het geld is opgegaan aan noodhulp. Bijna een kwart van het bedrag is bestemd voor de 

wederopbouw in het door oorlog verscheurde en verwoeste Afrikaanse land. Het geld voor hulp bij 

eerste nood is verdeeld over Artsen zonder Grenzen, Terre des Hommes, Tear Fund, Unicef, Novib, 

Memisa, Mensen in Nood, Stichting Oecumenische Hulp, Stichting Vluchteling en het Nederlandse 

Rode Kruis. 

SOH in de kranten van 1995 

 

Trouw / 04-01-1995 

Kerk Kerkdiensten lopen in Goma als vanouds 

 door Marlies Kieft 

DEN HAAG - „Ere zij God in den hoge en vrede op aarde" kon de gereformeerde dominee Arie van 

den Dries dit jaar niet uit zijn keel krijgen. En toen de deuren van de kerk tijdens de kerstviering 

werden gesloten, kreeg hij het spaans benauwd omdat hij moest denken aan de overblijfselen van 
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lijken die hij zag liggen in de kerkgebouwen in Rwanda en aan het bloed dat niet uit de banken te 

krijgen is. Van den Dries is voor een paar weken bij zijn gezin in Den Haag, hij is op kerstverlof. 

Aanstaande maandag vertrekt hij weer naar Goma, waar hij namens de Wereldraad van Kerken en de 

Lutherse Wereldfederatie werkt voor het African Community Initiatives Support Teams (ACIST) 

programma. Teams worden naar dorpen en vluchtelingenkampen binnen en buiten Rwanda 

gezonden. De groepen (bij voorkeur bestaand uit een Afrikaan en een niet-Afrikaan) proberen via de 

kerk de initiatieven van Rwandezen die het gewone leven weer op willen pakken te signaleren en te 

steunen. Van den Dries werkt met drie andere Europese medewerkers van het ACIST-programma en 

vier Rwandese medewerkers in de vier vluchtelingenkampen in Goma waar in ieder kamp zon 

tweehonderdduizend mensen op een paar vierkante kilometer proberen te overleven. 

Verzoening 

Van den Dries die vorig jaar september begon, ziet verschillen in de houding van de vluchtelingen. 

„Toen ik aankwam, zaten de mensen verweesd voor zich uit te kijken. Maar men pakt het leven weer 

op. Je ziet kleine marktjes ontstaan, restaurants, coöperatieven." Het is bij het ontstaan van deze 

initiatieven dat het ACIST-programma inspringt. Het geeft adviezen en materiaal, geen geld. 

Humanitaire hulp en noodhulp. Daar komt het op neer. Want verzoening brengen binnen de kerken in 

Rwanda is een ideaal dat niet realistisch is. Ds. R. L. Krol, Afrika-secretaris van de gereformeerde 

zending en werelddiakonaat verwoordde dat na een bezoek aan Rwanda vorig jaar zo: „Een ronde-

tafel-gesprek in de kerk? Met wie? Dan zit de man die zijn vrouw en zeven kinderen verloren heeft met 

degene die betrokken was bij het beramen van de moorden." 

De kerken willen met het AClST-programma vooral laten zien dat ze aanwezig zijn. In oktober vorig 

jaar hebben de Wereldraad van kerken en de Lutherse Wereldfederatie nog een dringend appèl 

gedaan op de VN om haast te maken met een tribunaal dat de meest verantwoordelijken voor de 

massamoorden moet berechten. Immers, zonder gerechtigheid geen verzoening. Het heeft al veel te 

lang geduurd, vinden de kerkelijke organisaties.  
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Dominee Arie van den Dries: „Het is moeilijk vrede en gerechtigheid te blijven prediken, tegen beter 

weten in."   FOTO ROGER DOHMEN 

Lesdozen 

In het komende jaar zal het AClSTprogramma vooral werken aan het onderwijs. Van den Dries: „Er is 

niks. Je ziet onderwijzers met zon twintig, dertig kinderen om zich heen zitten. Zij vertellen wat ze nog 

weten, de kinderen krassen, om te onthouden, de woorden met hun nagels in de huid. UNESCO zou 

zorgen voor een teaching box in de kampen, een doos met lesmateriaal, maar onder druk van Zaïre 

hebben zij dit uitgesteld. De Zaïrese regering heeft hiertegen bezwaar vanwege de grote 

ongeletterdheid in eigen land. Waarschijnlijk komen de lesdozen toch nog deze maand, maar ik moet 

het eerst zien." 

De gereformeerde predikant was geen onbekende in Afrika. Van 1985 tot 1990 werd hij door de 

gereformeerde kerken uitgezonden naar Rwanda als opbouwpredikant. Hij werkte voor de 

presbyteriaanse kerk in Rwanda waar hij bijscholingscursussen gaf aan evangelisten en predikanten 

en de organisatie hielp versterken. Op basis van deze ervaring is hij door de Stichting Oecumenische 

Hulp (SOH), een van de Nederlandse donoren van het ACIST-programma benaderd voor het werk dat 

hij er nu doet. 

Van den Dries en zijn vrouw zijn het erover eens: Rwanda is een prachtig land. Zij haalt een foto 

tevoorschijn waar een aantal Rwandezen, op de rug gefotografeerd, vanuit een buurland kijken naar 

hun eigen groene land. „Dit is Mozes", zegt ze gepassioneerd. Een thema dat nu in de kampen vaak 
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in de kerkdiensten terugkomt. „Wij staan in de woestijn en kijken naar het beloofde land, maar wij 

kunnen er niet in want onze harten zijn vol haat." Tot Van den Dries' verbazing worden er iedere 

zondag in de kampen drukbezochte kerkdiensten gehouden. De gevluchte predikers hebben toen ze 

vluchtten er zelfs aan gedacht hun toga mee te brengen („Daar zou ik nooit aan denken"). Van den 

Dries: „De kerkdiensten zijn hetzelfde als altijd. Mensen vinden dat, denk ik, ook prettig. Ze hebben 

het idee dat er tenminste iets niet is veranderd." Zijn ervaringen met Rwandezen in de tijd van 1985 tot 

1990 waren over het algemeen positief. „Aardige mensen, maar ook indirect. Het is moeilijk een indruk 

te krijgen van wat ze denken. Het spontane en het uitbundige feestvieren wat je bij veel Afrikanen 

tegenkomt geldt voor hen niet zo. De bruiloften waren zo saai en zo droevig. Je mocht nooit je 

vreugde tonen, dat was een blamage voor de ouders, alsof je blij was bij hen weg te gaan. De 

Zwitsers van Afrika worden ze wel eens genoemd. Het bergachtige landschap doet hen misschien 

inkeren tot zichzelf". 

Geen partij 

Van den Dries wordt er wel op aangekeken dat hij in de vluchtelingenkampen in Goma werkt. Daar 

zitten immers de moordenaars. Zeventig procent, zegt Van den Dries, is onschuldig en gevlucht uit 

angst. Dat hij niet weet wie tot die dertig procent behoren, is, volgens hem, maar goed ook. De echte 

breinen achter de moorden, gelooft hij, zitten niet in deze kampen. Die zijn veel verder weg gevlucht. 

Nee, dat vindt hij juist het sterke van het ACIST-programma, dat men binnen en buiten Rwanda werkt 

en dat je als kerkelijke organisatie probeert geen partij te kiezen. De vluchtelingen in het kamp voelen 

zich al zo in de steek gelaten door de internationale gemeenschap, het is een hartversterker als zij 

merken dat er toch mensen zijn die zich om hen bekommeren. Tot eind maart zit Van den Dries in 

Goma, dan wordt hij nog een aantal maanden opgevolgd door zijn vrouw, die in de vijfjaren dat ze er 

woonden veel met vrouwengroepen werkte. Is het geen omschakeling om hier weer te zijn, vragen 

vrienden en kennissen hem. Nee, zegt Van den Dries, ik kan me in beide landen aanpassen. Maar 

zijn vrouw vindt hem wel erg druk. Zelf gebruikt hij later nog het woord 'chaotisch. En dat kerstlied kon 

hij ook niet over zijn lippen krijgen. Van den Dries: „Het valt me op dat het christendom erg de nadruk 

legt op vrede en gerechtigheid. Het is moeilijk dat te blijven prediken, tegen beter weten in." 

 

Trouw en de Volkskrant / 30-01-1995 

Overlijdensbericht Willem van der Zee 

 
overlijden Ds. W. v.d. Zee (Dirk Scheele, Henk Zomer) 
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Trouw / 03-02-1995 

Racistische telefoontjes bij hulporganisaties 

Van een onzer verslaggeefsters AMSTERDAM - De hulporganisaties Stichting oecumenische hulp 

(SOH) en Mensen in nood zijn ontstemd over de racistische telefoontjes die zij de afgelopen dagen 

hebben ontvangen. SOH en Mensen in Nood vormen dezer dagen samen met het Rode Kruis het 

Nationale rampenfonds, dat geld inzamelt voor de gedupeerden van de wateroverlast in Nederland. 

„Onze medewerkers krijgen desondanks hele tendentieuze telefoontjes te verwerken, van mensen die 

zeggen dat er altijd maar geld naar ontwikkelingslanden gaat en dat als er in Nederland eens iets 

gebeurt, er helemaal niets aan wordt gedaan", zegt Mariëtte Flipse van de SOH. „Een collega kreeg 

zelfs een klein meisje aan de lijn, dat vroeg of er nou ook eens geld aan witte, en niet alleen aan 

zwarte mensen gegeven zou worden." En dat terwijl er bij SOH en Mensen in Nood op dit moment 

allerlei steunbetuigingen uit derde wereldlanden binnenkomen, aldus Flipse. „We krijgen brieven en 

faxen uit notabene Bangladesh, dat zo vaak door water getroffen is, en waar we allerlei projecten mee 

hebben helpen opzetten, uit India, de Filippijnen, Zuid-Afrika, Djibouti. We vinden steunbetuigingen 

juist uit die landen erg positief." 

 

Trouw / 11-02-1995, 15-0201995 en 18-02-195  

Advertentie Tsjetsjenië 

 

 

Trouw / 10-03-1995, 16-03-1995 22-03-1995 en 29-03-1995 
WORDT VERWACHT  

Bijeenkomst over verzoening 

Vorig jaar juni was bisschop Desmond Tutu uit Zuid-Afrika eregast van Trouw en de Stichting 

Oecumenische Hulp (SOH) tijdens de bijeenkomst 'Bouwen aan de toekomst' in de Jacobikerk in 

Utrecht.  

 

Dit jaar, op zaterdag 17 juni, vindt er in de Jacobikerk een bijeenkomst plaats over 'Verzoening', 

eveneens met belangwekkende sprekers. Enkele vragen die als leidraad fungeren zijn: Is verzoening 

een kwestie van spiritualiteit? Welke rol speelt verzoening in de relatie tussen Nederland en 
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Indonesië? Welke persoonlijke ervaring heeft een vluchteling uit voormalig Joegoslavië? Zaterdag 17 

juni 1995 in de Jacobikerk in Utrecht. Informatie: Stichting Oecumenische Hulp, Utrecht tel. 030- 710 

614 (tijdens kantooruren). 

 

De Volkskrant / 13-04-1995 

Amerikanen zamelen in door af te geven op asielzoekers  
Van onze verslaggever Jeroen Trommelen  

AMSTERDAM 

'Die enquête is tendentieus, die had niet gemogen' 

Op net eerste gezicht lijkt het gewoon een enquête, maar de aangehecht machtigingskaart spreekt 

andere taal. 'Ik deel uw zorg over het asielzoekersvraagstuk. Graag help ik de Internationale 

christelijke Hulporganisatie om mensen te ontwikkelen in hun eigen land’ 'staat in de direct mailing die 

de hulporganisatie de afgelopen maand via een geselecteerd adressenbestand rondstuurde.  

Op de liefdadigheidsmarkt is het een nieuwe wending: geld inzamelen door af te geven op 

asielzoekers. ‘Wist u, voordat u deze mailing ontving, dat het aantal asielzoekers toeneemt?', luidt de 

inleidende vraag van de enquête. 'Een deel wordt door criminele organisaties naar Nederland 

gebracht. Bent U het met ons eens dat we deze vorm van asiel zoeken krachtdadig moeten 

bestrijden? Wie het daar mee eens is kan kiezen tussen een eenmalige storting of een donateurschap 

van veertig gulden per jaar.  

De Internationale Christelijke Hulporganisatie (ICH) is de Nederlandse tak van de Amerikaanse 

fondswerver Cnristian Relief Service en bestookt sinds 1994 de Nederlandse liefdadigheidsmarkt. 

Aanvankelijk met acties voor Oost-Europa. Eerder dit jaar ook voor Nederlandse 

watersnoodslachtoffers. ICH is een van de ruim tien op de VS georiënteerde stichtingen, die sinds 

enkele jaren in Nederland zijn neergestreken en via ongevraagde post geld inzamelen.  

Voor geldinzamelingen via dit systeem bestaan geen regels en wordt over de besteding van de baten 

vaak geen  verantwoording afgelegd, zegt  F. Verhaar van het Centraal Bureau Fondswerving in 

Amsterdam. Zijn instantie is opgericht om te onderzoeken of er niet te veel geld aan de strijkstok blijft 

hangen, maar aanmelding bij het CBF is niet verplicht. De Internationale Christelijke Hulporganisatie 

heeft zich niet gemeld. Verhaar: 'Dat zegt op zich niets, je tast alleen in het duister wat betreft de 

steunwaardigheid.' Officieel heeft hij nog nooit van de Amerikaans-Nederlandse fondswerver gehoord. 

'We hebben alleen ongeruste telefoontjes gekregen rond hun actie voor de watersnoodslachtoffers. 

Daar weten we dus niets van. 'Dat ligt anders bij het Nationaal Rampenfonds, dat de opbrengst van de 

nationale inzamelingsactie van de watersnood beheert. Daar werd begin dit jaar de huisjurist aan het 

werk gezet naar aanleiding van de mailing van de ICH over de watersnood. 'Men gebruikte de naam 

van ons fonds, terwijl ze alleen voor zichzelf inzamelen. Daar bleek helaas juridisch niets tegen te 

doen.' 

Bij organisaties die zich bezighouden met vluchtelingen en asielzoekers, is de stichting onbekend. J. 

Willemse van de Stichting Oecumenische Hulp (SOH), door collega's in de christelijke hulpverlening 

aangeprezen als wandelende encyclopedie, reageert verbaasd. Het noemen van thuisbasis Virginia, 

USA levert een aanwijzing op: 'Er zijn daar duizenden evangelische fondswervers actief, sommigen 

met filialen in het buitenland. Maar deze is voor mij nieuw.' 

De enige bestuurder, tevens voorzitter van de Internationale Christelijke Hulporganisatie, is P. 

Nouwens. Zijn foto siert de mailing, want gebleken is dat zoiets de uiterlijke betrouwbaarheid van de 

brief vergroot. Nouwens is in het dagelijks leven bestuurder van de ondernemersorganisatie van het 

midden- en kleinbedrijf MKB. 

Over de opbrengsten en uitgaven van de stichting kan hij weinig zeggen. Cijfers over 1994 kunnen al 

helemaal niet: 'Toen waren de kosten relatief hoog. Als je die publiceert, gaan mensen er onterechte 

conclusies aan verbinden.' 
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En aan wie is het geld uitgekeerd? Daar wordt nog op gestudeerd. 'Ons netwerk is wat dat betreft hard 

aan het werk.' En uit wie dat netwerk bestaat? Allerlei mensen. Serieuze mensen, meestal met een 

christelijke inslag. Het is volgens de voorzitter moeilijk precies aan te duiden wie het zijn. 

Maar uiteindelijk wordt alles vastgelegd in een openbaar verslag 'We hopen ons eind dit jaar aan te 

melden bij het Centraal Bureau Fondswerving.' De actie rond de asielzoekers heeft minder rendement 

gehad. 'Met die enquête ben ik zelf helemaal niet gelukkig. Hij is tendentieus, en het had niet mogen 

gebeuren. Maar het was een idee van het pr-bureau en dat is er, zeg maar, tussendoor gegaan.' Hij 

heeft de mailing niet gezien voordat hij de deur uit ging, zegt de ICH-voorzitter, want in wezen wordt 

de actie georganiseerd door het marktbureau. Die kwam met het idee van de enquête en bedacht ook 

dat het geheel wordt vervat 'in een rapport dat aan vertegenwoordigers van kerk en politiek zal worden 

aangeboden. Erg vertrouwenwekkend en professioneel klinkt het niet. Nouwens: 'Dat moet ik 

toegeven.' 

 

Trouw / 15-04-1995, 18-04-1995 

Advertentie Vluchtelingen 

 

Ontheemd. Hongerig. Verlangend naar huis. Aangewezen op hulp van anderen.  

Dat is het lot van talrijke vluchtelingen. Ze wonen in kampen in de Derde Wereld en komen uit alle 

windstreken. Tsjetsjenië, Rwanda of Soedan. Zonder bezittingen, maar wel met enorme 

overlevingskracht: Met een beetje hulp kunnen ze zichzelf al snel weer redden: voedsel, medicijnen, 

zaaigoed voor een akkertje, gereedschap, visnetten... SOH zorgt er voor. Overal waar dat nodig is. 

Help ons helpen.  

Elke bijdrage is welkom!  

GIRO 9  

SOH - UTRECHT. 
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STICHTING OECUMENISCHE HULP 

Werkt namens de protestantse kerken in Nederland. 

 

Trouw en De Volkskrant / 22-04-1995 

Advertentie fondsenwerver 

 

 

Trouw / 04-0501995 

In strijd om onze vrijheid vloeide ook Afrikaans bloed  

Door Henk Zomer 

Elk jaar herdenken wij de slachtoffers van de meest gruwelijke oorlog aller tijden en vieren we onze 

bevrijding. Dankbaar zijn we voor de hulp van buiten, voor de enorme inspanningen die onze 

bevrijders leverden, velen van hen lieten zelfs hun leven voor onze vrijheid. Nu, na vijftig jaar, hebben 

we ons in Europa met elkaar verzoend, al zijn er nog vele onverwerkte trauma's, zijn er nog veel open 

wonden. 
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De duur gekochte vrijheid verplicht, en die verplichting gaat verder dan de grenzen van ons eigen 

land, dan de Europese Gemeenschap, dan de NAVO-gemeenschap, het is een wereldwijde 

verplichting. Het betreft ook Rwanda en Burundi. Nu we van de grote tweespalt tussen Oost en West 

af zijn, kunnen we onze wereldwijde plicht serieuzer aanpakken. In dit verband mogen we wel w at 

trots zijn op onze betrokkenheid bij vredesmissies, op de nieuwe taken die defensie zich heeft gesteld 

en die meer en meer vorm krijgen. 

Waarom noem ik hierboven Rwanda en Burundi? Natuurlijk in de eerste plaats omdat de genocide in 

Rwanda herinneringen aan de genocide van vijftig jaar geleden oppept. Maar ook omdat we al te 

gemakkelijk vergeten dat in de strijd om onze vrijheid ook veel Afrikaans bloed is gevloeid, we hebben 

onze vrijheid ook te danken aan de vele Afrikanen die tegen onze toenmalige vijanden streden. En we 

hebben bij onze bevrijding 'nooit weer' gezworen. En toch is het weer gebeurd, in Rwanda. Niet alleen 

België had speciale relaties met Rwanda, ook vanuit Nederland bestonden nauwe banden met dat 

land, vanuit de kerken, vanuit de ontwikkelingsorganisaties en vanuit het zakenleven. 

Vertwijfeld 

Een jaar geleden was de genocide 'n volle gang en vanuit de internationale gemeenschap hebben we 

het laten gebeuren. En toen het gebeurd was, hebben we ons vertwijfeld afgevraagd wat er nu moest 

gebeuren. Er was grote twijfel of er steun moest worden gegeven aan de nieuwe regering, die met ge- 

Weid aan de macht was gekomen, met hulp van minister Pronk werd een brede conferentie 

georganiseerd in Den Haag, door het NGO- Liaison Committee en het Noord-Zuid centrum van de 

Raad van Europa. Mede dank zij de uitkomsten van die conferentie werd aan de nieuwe regering van 

Rwanda het voordeel van de twijfel gegeven. Hulp werd toegezegd voor het opbouwen van de 

rechtsstaat en voor de wederopbouw van het land, naast de vele noodhulp voor vluchtelingen. Maar 

helaas bleef de concrete hulpachter bij de beloften en zeker bij de behoeften. En toen ging het weer 

mis, opnieuw braken er moordpartijen los, nu onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe regering in 

Rwanda. En minister Pronk reageerde, geheel terecht, met het enige wapen waarover hij beschikt: het 

afsluiten van de geldkraan. Vanuit de internationale gemeenschap is Nederland een van de weinige 

landen die uiterst serieus met de problematiek van Rwanda omgaan. Minister Pronk was de enige 

officiële vertegenwoordiger bij de herbegrafenis van de genocideslachtoffers. Als er één minister van 

ontwikkelingssamenwerking betrokken is, met hart en hoofd, bij de hulp van Rwanda, dan is dat Jan 

Pronk. Het moet voor hem dan ook een moeilijke beslissing geweest zijn om na de moordpartijen in 

het Kibeho-kamp de officiële hulp te stoppen. Maar we kennen hem goed genoeg om te weten dat hij 

het daarbij niet zal laten, en dat hij naar mogelijkheden zoekt om de hulp zo snel mogelijk te hervatten 

en de voorwaarden daarvoor te zoeken. Vrijheid verplicht. Onze vrijheid verplicht ons nu tot het 

bevrijden van het Rwandese volk uit de vicieuze cirkel van wraak op wraak, uit de reeks van 

onbestrafte moordpartijen, uit de doem van rechteloosheid. Vrijheid verplicht ons ook te vechten tegen 

lamlendigheid, gebrek aan daadkracht, vrees voor betrokkenheid en vrees voor vuile handen. Wij 

kunnen onze handen niet in onschuld wassen, want we kunnen nooit meer zeggen dat we niet wisten 

wat er gebeurde. Onze vrijheid dient anderen in onvrijheid tot hoop te zijn, hoop die wij waar moeten 

maken. Het kan en het moet.  

De auteur is directeur van de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) en vice-voorzitter van het NGO-

EU-Liaison Committee. 

 

Trouw / 24-06-1005 

PERSONALIA 

Mevrouw J. Kraaijeveld-Wouters wordt voorzitter van Kerken in Aktie, een nieuw verband van zeven 

protestantse kerk e inzake zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking. De organisatie 

bundelt voorlichting en geldwerving van de hervormde kerk en de gereformeerde kerken, Stichting 

Oecumenische Hulp, medefinancieringsorganisatie ICCO en Dienst over grenzen.  
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Trouw / 05-07-1995 

 

Protestanten willen hulp Derde Wereld bundelen 

door Harriet Salm  

UTRECHT, ZEIST - Drie protestantse ontwikkelingsorganisaties - Icco, Dienst over Grenzen (Dog) en 

de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) - willen meer gaan samenwerken. Geen van drieën zegt zelfs 

een fusie als einduitkomst van de huidige gesprekken uit te sluiten, „maar om daar nu al over te 

praten, daarvoor is het nog te vroeg", verklaart Dog-directeur Job van Melle. De drie voeren ieder een 

ander deel van het ontwikkelingswerk uit. Icco richt zich op projectfinanciering, Dog zendt mensen uit 

om te werken in arme landen en SOH verzorgt noodhulp bij rampen en oorlog. Dog, Icco en SOH 

hebben regelmatig gezamenlijk overleg, maar er zou meer kunnen worden samengewerkt, „om de 

taak waarvoor we staan, beter uit te voeren", zegt SOH-voorzitter Henk Zomer. Ook een 

woordvoerster van Icco meldde gisteren dat haar organisatie „heel graag tot meer samenwerking wil 

komen, zodat wij allemaal samen effectiever kunnen gaan werken". De drie houden een onderzoek 

onder zestig „sleutelfiguren van de Nederlandse samenleving", die in interviews hun mening geven 

over het functioneren van de drie. Zomer van SOH: „Als blijkt dat een ruime meerderheid vindt dat we 

moeten fuseren zullen we onze conclusies trekken en die voorleggen aan onze besturen. Maar of dat 

gebeurt, weet ik nog niet, het onderzoek is nog gaande. "Vanuit de ontwikkelingslanden is al eerder 

het verzoek gekomen om de drie samen te voegen. Voor afgevaardigden uit Derde-Wereldlanden is 

het lang niet altijd logisch bij bijvoorbeeld een bezoek aan Nederland zowel in Zeist (bij Dog en Icco) 

als in Utrecht (bij SOH) langs te moeten om hun verhaal te vertellen. „Op het veld in de 

ontwikkelingslanden komen wij elkaar natuurlijk ook tegen en delen van het werk overlappen wel 

eens", erkent Zomer. Bovendien roept het huidige Nederlandse debat over de herijking van het 

buitenlandbeleid ook vragen op voor de kerkelijke organen: want sinds de wereld is veranderd door de 

val van de muur komen er bijvoorbeeld veel hulpvragen uit het voormalige Oostblok. „We willen met 

zijn drieën goede antwoorden bedenken op de vraag: hoe pakken we dit aan?" 

Er is ook een duidelijke aanleiding om nu rond de tafel te gaan zitten: Samen op Weg, vertelt Van 

Melle van Dog. De drie hebben hetzelfde draagvlak in Nederland, zij komen voort uit de protestantse 

kerken. De vergevorderde gesprekken over samenvoeging van de Gereformeerde kerken in 

Nederland, de Nederlandse hervormde kerk en de Evangelisch-lutherse kerken - Samen op Weg - 

maakt dat de structuur van dit draagvlak verandert. In de besturen van alle drie zitten 

vertegenwoordigers van de organen van zending en werelddiakonaat van verschillende protestantse 

kerken. Dat bestuur zal bij voltooiing van Samen op Weg moeten worden aangepast. Van Melle: „Om 

in het gesprek daarover met de kerken goed beslagen ten ijs te komen, praten wij nu met elkaar over 

onze agenda in de toekomst. In de gesprekken zullen echter ook de mogelijkheden worden getoetst in 

hoeverre wij verder kunnen integreren." 

 

Het Parool, Trouw en De Volkskrant / 27-07-1995 
Juli 1995  

Oproep: Ook U bent getuige !  

De laatste weken is de hele wereld opnieuw geconfronteerd met de verschrikkingen waarmee de 

oorlog in Bosnië-Herzegovina gepaard gaat. Op slechts één dag 'autorijden' hier vandaan worden de 

mensenrechten zeer grof en systematisch geschonden.  

ledere oorlog brengt ernstig menselijk leed met zich mee. Maar zelfs in oorlogen zijn er grenzen. 

Marteling, verkrachting en het doden van burgers en van gevangengenomen soldaten is 

ontoelaatbaar.  

Hoewel in de oorlog in Bosnië-Herzegovina alle strijdende partijen zich schuldig hebben gemaakt aan 

wandaden, zijn de daders tot nu toe in de meeste gevallen Bosnisch-Servische troepen. De 
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vluchtelingen uit Srebrenica hebben verteld van de verschrikkingen die zij hebben meegemaakt. En 

over het lot van velen bestaat nog steeds onduidelijkheid. Verdere gruweldaden kunnen zeker niet 

worden uitgesloten.  

Ook U kunt wat doen!  

U kunt de Bosnisch-Servische autoriteiten direct aanspreken met onderstaande tekst. Een oproep om 

een eind te maken aan schendingen van de rechten van de mens. Een simpel verzoek. Een verzoek 

dat alleen indruk kan maken als er massaal aan wordt meegedaan. Daarom roepen onderstaande 

organisaties u op deze oproep over te nemen en als briefkaart of brief te sturen naar:  

Radovan Karadzic  

Biro Republike Srpske  

Mose Pijade 8  

11000 Beograd  

Joegoslavië  

Potreseno smo krsenjem ljudskih prava od strane svih ecesnika u konfliktu u Bosni i Hercegovini. 

Proteklih nedelja predoceni su nam izvestaji o krsenju ljudskih prava stanovnistva u oblastima koje su 

zaposele Vase trupe. Vi_mozete obezbediti da se zaustave ova krsenja. Zato apelujem da najhitnije 

ucinite sve sto je u Vasoj moei da ova krsenja prestanu.  

Nederlandse vertaling van deze boodschap: Wij zijn geschokt door de schendingen van 

mensenrechten die door alle partijen in het conflict in Bosnië-Herzegovina worden begaan. De laatste 

weken worden we geconfronteerd met berichten over mensenrechtenschendingen waaraan de 

bevolking is blootgesteld in de gebieden die zijn ingenomen door uw troepen. U kunt ervoor zorgen 

dat deze schendingen ophouden. Daarom doe ik een dringend beroep op u om het uiterste te doen 

om deze wandaden te stoppen.  

Porto (briefkaart) ƒ 0,80 (brief) ƒ 1,00.  

Deze oproep wordt gedaan door Amnesty International, Appèlgroep Westerbork, Artsen zonder 

Grenzen, Commissie Justitia et Pax Nederland, Humanistisch Overleg Mensenrechten, Nederlands 

Juristen Comité voor de Mensenrechten, Pax Christi Nederland, Stichting Oecumenische Hulp, 

Vluchtelingenwerk Nederland, Vrouwen voor Vrede. 

 

Trouw / 28-07-1995 
Kerk  

Mient Jan Faber wil met Karadzic geen 'zoete broodjes bakken' 

Van onze kerkredactie AMSTERDAM - Aan oorlogsmisdadigers schrijf je geen briefjes met de vraag, 

of ze zich alstublieft aan de mensenrechten willen houden. Daarom doet het Interkerkelijk 

vredesberaad niet mee aan de brievenactie waartoe Amnesty International en enkele andere 

humanitaire en vredesorganisaties gisteren hebben opgeroepen.  

Radovan Karadzic, de leider van de Bosnische Serviërs, hoort in het rijtje thuis van Pol Pot, Idi Amin 

en Adolf Hitler, zegt IKV-secretaris Mient Jan Faber. Je moet er bij de internationale gemeenschap op 

aandringen dat ze hem wegens oorlogsmisdaden arresteren. Met mensen als Karadzic moet je geen 

zoete broodjes bakken - die moet je hardhandig tot de orde roepen, aldus Faber. Gisteren verscheen 

in alle landelijke dagbladen een advertentie ('Ook u bent getuige...) waarin Amnesty en onder meer 

Artsen zonder Grenzen, Stichting Oecumenische Hulp en Vluchtelingenwerk Nederland opriepen de 

Bosnisch-Servische autoriteiten direct aan te schrijven. Per briefkaart kan een ieder laten weten „dat 

wij geschokt zijn door de berichten over schendingen van de mensenrechten door alle partijen". En: „U 

kunt ervoor zorgen dat deze schendingen ophouden. Daarom doe ik een dringend beroep op u om het 

uiterste te doen deze wandaden te stoppen. Een woordvoerder van Amnesty zegt het sturen van 

brieven - een beproefd wapen van de mensenrechtenorganisatie - niet te beschouwen als 'zoete 

broodjes bakken. „Wij voeren ook actie voor berechting van oorlogsmisadigers. Maar we willen tegelijk 
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mensen aanspreken op hun persoonlijke verantwoordelijkheid." Gied ten Berge van de r.-k. 

vredesbeweging Pax Christi die wel aan de actie meedoet, noemt de reactie van Faber nogal 

overtrokken. „Wij verschillen niet in onze opvatting over Karadzic, maar waarom zou je iemand die 

zich volstrekt misdraagt niet op zijn geweten mogen aanspreken? Dan blokkeer je heel veel in jezelf 

en in anderen. Mient Jan Faber zei te beseffen dat veel Nederlanders iets willen doen voor Bosnië. 

„Maar je moet mensen niet dingen laten doen, die niets uithalen." 

 

De Volkskrant / 08-08-1995 

Vredeshandhaving verdraagt zich niet met solidariteit  
Stellingname IKV in Bosnië-actie toont scheiding der geesten 

NA DE Servische verovering van Srebrenica ontstond er spontaan een Nederlandse actie: een 

briefkaartenactie gericht aan de Bosnisch-Servische leider Karadzic. Over de schending der 

mensenrechten, met het dringende beroep 'het uiterste te doen om deze wandaden te stoppen. 

Organisaties als Amnesty International, Stichting Oecumenische Hulp, Pax Christi en Vrouwen voor 

Vrede nemen de actie voor hun rekening.  

Alleen het IKV (Interkerkelijk vredesberaad) weigerde mee te doen. Is dat omdat wordt gesproken 

over schendingen van de mensenrechten 'door alle partijen in het conflict'? De actie is echter expliciet 

geadresseerd aan een hoofdrolspeler in de geweldpleging, namelijk Karadzic. Hij wordt aangesproken 

op zijn geweten en zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat is wat IKV niet wenst te doen.  

Mient-Jan Faber argumenteert: “Met mensen als Karadzic moet je geen zoete broodjes bakken - die 

moet je hardhandig tot de orde roepen”. Hij vergelijkt Karadzic met Adolf Hitler (Trouw, 28 juli).  

Hoe is deze scheiding der geesten - zelfs IKV en Pax Christi gaan dus nu op dit punt uiteen- te 

verklaren? Net als tijdens de Koude Oorlog inzake de stationering van de kruisraketten lijkt ook thans 

de burgeroorlog in Bosnië tot polarisatie te leiden binnen de vredesbeweging. De scheiding loopt nu 

echter veel minder duidelijk langs de geijkte lijnen van links en rechts of progressief en conservatief. 

Tijdens de Koude Oorlog deden naast de vredesbeweging alle progressieve partijen, inclusief PvdA 

en D 66, mee aan het 'Komite Kruisraketten Nee' en keerden zij zich tegen het scheppen van een 

vijandsbeeld. Vandaag zijn zowel de vredesbeweging als de progressieve partijen in deze een 

verdeeld huis. 

Dat geldt ook voor het CDA. Onder hen bevinden zich tegenstanders van militaire interventie door het 

Westen in de Bosnische burgeroorlog, maar ook talloze voorstanders. Bovendien wordt door de 

laatsten druk meegedaan aan het creëren van vijandsbeelden. 

Is hier sprake van de klassieke scheidslijn tussen haviken en duiven? De columnist J.L. Heldring 

meent zelfs inzake wat hij noemt 'de linkse pleiters voor een militant optreden in Bosnië' de term neo-

havikisme' in de mond te moeten nemen (NRC Handelsblad, 28 juli). 

Dit gaat nogal ver, maar verwarring lijkt hoe dan ook troef in het vredeskamp èn in de progressieve 

beweging. Een oorzaak is dat wij ons in onze houding jegens Bosnië laten leiden door 

vooronderstellingen en waarden, die als het gaat om een burgeroorlog zeker op de korte termijn met 

elkaar botsen. We doelen op vrede en solidariteit. 

Solidariteit is een concept van humaniteit. Solidariteit is geboden als het gaat om het helpen van 

weerloze slachtoffers, maar is daarentegen volstrekt onbruikbaar bij vredeshandhaving - 

peacekeeping - en bij bemiddeling of het pogen de partijen in een oorlog tot elkaar te brengen. 

In ons hart voelen we allen sympathie voor de zwakste partij in een conflict, in dit geval de Bosnische 

Moslims. Bij peacekeeping is het echter zaak dit gevoel terug te dringen en zich, zoveel als mogelijk 

is, onpartijdig op te stellen. Alles moet er immers op gericht zijn de partijen in het conflict tot vrede te 
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brengen en te bevorderen dat, zoals ook de briefkaartenactie wil, de humaniteit niet met voeten wordt 

getreden. 

De solidariteit lijkt omgeslagen in een onomwonden (en ook militair te willen) partij kiezen voor de 

onderliggende' partij in de burgeroorlog. Het hoort er dan bij om bewust 

of onbewust de tegenpartij te brandmerken, bijvoorbeeld door zware woorden als genocide of 

holocaust' in de mond te nemen. In oorlogen heerst de waanzin van haat en wraak, waardoor helaas 

maar al te vaak wandaden tegen de menselijkheid worden bedreven. 

Het verzamelen van feitenmateriaal en het bestaan van het oorlogstribunaal van de VN te Den Haag 

is uiteraard van groot belang. Er is echter de rechtsregel dat niemand schuldig is voordat hij of zij is 

veroordeeld. Het is zaak, hoe moeilijk dat ook is gezien onze emoties over de vermelde wandaden, dit 

ook te doen ten aanzien van de conflictpartijen in een burgeroorlog. De precieze 

verantwoordelijkheden voor de massaslachtingen zijn eerst achteraf vast te stellen. Indien men 

bovendien de term genocide ontijdig hanteert, zoals zelfs de ministers Pronk en Voorhoeve deden bij 

de val van Srebrenica, doet men in wezen mee met het proces van psychologische oorlogvoering en 

brandmerking. 

In de daardoor opgeroepen sfeer kon het dan ook niet anders, dat overste Karremans van Dutchbat 

bijna werd gekruisigd, toen hij wat naïef maar wel eerlijk opmerkte dat er in de Bosnische burgeroorlog 

geen sprake is van een onderscheid tussen de good guys en de bad guys. 

Vanuit onze eigen onmacht en vertwijfeling over geweldsituaties als in Bosnië, lijken we echter 

psychologisch moeilijk zonder het onderscheid tussen de good en de bad guys te kunnen. We lopen 

nochtans hiermee vast. De underdog van vandaag wordt immers nogal eens de onderdrukker van 

morgen. Ook kan de 'sterkere' van vandaag morgen op het slagveld weer de 'zwakkere' zijn, zoals het 

Kroatische offensief tegen de Krajina-Serviërs heeft duidelijk gemaakt. 

Hoe dan ook, bij vredeshandhaving kies je militair nimmer partij, en doe je ook niet mee aan het 

proces van brandmerking van één der partijen. Doe je dat wel, dan wordt het een echec, zoals in 

Somalië. Wanneer je daadwerkelijk uit bent op peacekeeping stel je je niet uit de hoogte op, maar 

probeer je te bemiddelen. Je laat terwille van de vrede en van de burgerslachtoffers alle 

oorlogspartijen zoveel mogelijk in hun waarde. 

Helaas ziet Mient-Jan Faber dat klaarblijkelijk anders. 

J.P.Feddema en G.Gutowski 

De auteurs zijn respectievelijk antropoloog en sociaal-pedagoog. Beiden zijn actiefin de 

vredesbeweging en lid van Groen Links. 

 

Trouw / 25-08-1995 
Kerk - Binnenland  

Eén schaal voor veel buro's  

Alleen in samenwerking kan diakonaat de minder kerkelijken bereiken 

Van een onzer verslaggeefsters  

UTRECHT - Al in het midden van de jaren tachtig vonden de protestantse kerkelijke organisaties voor 

werelddiaconaat en zending het tijd worden voor een samenvoeging van hun 'bedrijfjes' tot één 

protestantse, kerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, humanitaire noodhulp en steun 

aan kerken in den vreemde. Deze week wordt een eerste stap gezet. 

Voor wie vanuit de kerken werkt aan project- of noodhulp aan de Derde Wereld, is het stokken van de 

samenwerking tussen de kerken absurd en verspillend. Zo absurd, dat er in de praktijk door de 
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ontwikkelingswerkers meer en meer wordt samengewerkt, ook al wil het Samen op Weg-proces maar 

geen vaart maken. 

 
Poster van 'Kerken in Actie' van tiental kerkelijke hulporganisaties 

Jan Bouke Wijbrandi, voorlichter van de Stichting Oecumenische Hulp vertelt daarover: „Vroeger was 

het heel gewoon datje op een hulpconferentie in Bombay minstens vier Nederlandse collega's 

tegenkwam, een hervormde, een gereformeerde, iemand uit de kleinere kerken... In de afgelopen 

jaren zijn we zulke klussen gaan verdelen; de grote verspilling wat betreft vliegtickets is achter de rug. 

En er wordt gespecialiseerd: het bureau van de ene kerk coördineert - bijvoorbeeld - de hulpverlening 

aan Rwanda, het andere bureau neemt de Filippijnen onder zijn hoede."  

Maar de grootste sprong voorwaarts tot nu toe is het onder één noemer brengen van de fondswerving 

en de voorlichting. De oprichting van het samenwerkingsverband Kerken in Aktie krijgt deze week 

haar beslag. Trots presenteert Jan Bouke Wijbrandi het nieuwe voorlichtingsmateriaal van de nieuwe 

club, waaronder een milieuvriendelijke karton-met-houten ballpoint waarop staat 'omdat u betrokken 

bent. „Niet smalend over schrijven hoor". Maar waarom zou iemand van Trouw houdt u betrokken' 

daar smalend over schrijven?  

De ontwikkelingshulp-bureaus van de afzonderlijke kerken blijven voorlopig nog bestaan. En dan gaat 

het om: de hervormde Raad voor de zending en de Commissie Wereldddiakonaat, het gereformeerde 

Centrum voor Z 8t W, de bureaus van de Doopsgezinden, Remonstranten, Evangelisch-Luthersen, 

Oud-Katholieken, de Vrije Evangelische Gemeenten en daarnaast de Stichting Oecumenische Hulp 

(noodhulp en hulp aan 'Kinderen in de knel'), Icco (de protestantse medenancieringsorganisatie, 

verdeler van overheidsgelden) en de Dienst over Grenzen. Die afzonderlijke bureaus blijven 

verantwoordelijk voor de besteding van de gelden. Maar als het op collecteren, op 

publieksvoorlichting, op adverteren en fondsen werven aankomt, presenteren zij zich aan de wél- en 

niet-kerkelijke bevolking onder één naam: Kerken in Aktie. De binnenkomende gelden worden met 

behulp van een afgesproken verdeelsleutel over de kerken verdeeld.  

De oprichting van Kerken in Aktie wordt zaterdag aanstaande luister bijgezet tijdens een grote 

bijeenkomst in het NCRV-gebouw in Hilversum, bijgewoond door minister Pronk van 

ontwikkelingssamenwerking. Zondagmiddag wordt een samenvattende tvreportage door de NCRV 

uitgezonden. Voor Wijbrandi bewijst de belangstelling van de NCRV (en Trouw) dat de oprichting van 

Kerken in Aktie een goede zet is geweest: „Als de kerken versnipperd blijven opereren, blijven hun 

organisaties onbekend. Nu komen we op de televisie!" 

Wijbrandi, volgens sommigen de motor achter Kerken in Aktie, somt de motieven voor de 

samenwerking nog eens op: de eerste en beste reden is dat de kerken óók het niet-kerkelijke publiek 

voor hun hulpprojecten willen interesseren - „we willen de samenleving, ook de jongeren, aanspreken; 
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dat móet je als kerken gezamenlijk doen, dat kunnen de kerken afzonderlijk niet". 

Een andere reden om samen te werken is de grotere kans op aandacht van de media in combinatie 

met het gebundelde, en dus grotere budget voor publieksvoorlichting. Verder is er de noodzaak te 

bezuinigen, die zich overal in de kerken opdringt. Tot slot, zegt Wijbrandi, is er het gegeven dat „de 

wens tot samenwerken in je hart zit; ik heb altijd grote bewondering gehad voor Wim van der Zee (de 

begin dit jaar overleden secretaris van de Raad van Kerken). Hij droeg als geen ander de overtuiging 

uit dat de kerken zich met de samenleving bezig moeten houden én dat de kerken dat samen moeten 

doen." 

Dat de kerken voorlopig een zinvolle, eigen rol in de ontwikkelingssamenwerking te vervullen hebben, 

daarover twijfelt Wijbrandi geen moment. Zowel bij de fondswerving als bij de besteding van gelden 

munten de kerken uit door de soliditeit en de dichtheid van hun 'netwerk. De gemiddelde kerkganger' 

collecteert vaker, geeft guller en besteedt beter. Bestaansrecht voor Kerken in Aktie verzekerd. 

 

De Volkskrant / 26-08-1995 

Kerken in Aktie wil teruglopende inkomsten voor zending opvijzelen  

Protestanten kopen samen STER-tijd  

Van onze verslaggever UTRECHT 

Na lang wikken en wegen hebben de protestantse kerken in Nederland een historische stap gezet. Ze 

hebben gezamenlijk zendtijd bij de STER gekocht om geld te werven voor kerkelijke 

ontwikkelingssamenwerking, zending en werelddiaconaat Ze doen dit onder de naam Kerken in Aktie. 

Volgens hun voorzitter J. Kraaijeveld-Wouters hebben de kerken 'een goed produkt' aan te bieden.  

De voorzitter, en tevens burgemeester van Hilversum, beklemtoonde vrijdag bij de presentatie van de 

tv-spotjes dat er grenzen aan de commercie zijn. Zo zullen de kerken die dit samenwerkingsverband' 

hebben opgezet, vooralsnog niet aan tv-shows of de Postcodeloterij meedoen.  

Synodevoorzitter W. Beekman van de hervormde kerk is dolblij dat de kerken hun been hebben 

bijgetrokken. Volgens Beekman, wiens kerk meer dan twee miljoen leden heeft, is er groot 

enthousiasme voor de samenwerking die de teruglopende inkomsten voor zending en 

werelddiaconaat een halt moet toeroepen. De samenwerking moet een einde maken aan de 

verwarring over de tientallen verschillende adressen waar geld gestort kan worden voor de zending. 

De spotjes zijn komende weken minstens dertig keer op prime time te zien.  

Beekman: 'Je kunt niet meer om de media heen. Het middel was verdacht, maar het is zo breed en 

indringend en je bereikt zo veel mensen, dat je de televisie niet aan seculiere organisaties moet 

overlaten. De media zijn overal, het is als de lucht die je inademt.' De voorzitter gaf toe dat er in zijn 

kerk ook wel wat bezwaren leven. Vooral bij de invloedrijke en financieel belangrijke gereformeerde 

bonders, de rechtervleugel in de kerk.  

Beekman: 'Deze groepering zal weigeren geld bij te dragen voor zo’n groot samenwerkingsverband 

waarbij ook doopsgezinden en de vrijzinnige remonstranten zitten. Om te zwijgen van de mensen die 

principieel tegen tv zijn. Maar dat is maar een kleine groep.' De kerken willen echter niet alleen 

kerkelijk betrokken mensen bereiken.  

Kraaijeveld-Wouters: 'De vergrijzing van de kerkgangers neemt toe en de kerkgang onder jongeren is 

niet zo groot meer. Wij mikken op een publiek dat sympathiek staat tegenover het werk van de kerken 

die tenslotte een lange traditie van belangeloze hulpverlening hebben. Dat hoeven dus zeker geen 

kerkelijke mensen te zijn. Ze kunnen hun geld gireren, zoals ze dat ook bij Artsen zonder Grenzen 

doen.'  

Volgens haar is het zeker niet de bedoeling om met organisaties als Artsen zonder Grenzen te 

concurreren, maar ze vindt wel dat zulke groeperingen veel beter gebruik maken van de media. De 

kerken willen daar graag van leren.  

Kerken in Aktie hebben jaarlijks zeventig miljoen gulden te besteden die door particulieren wordt 

opgebracht. Daarnaast doen de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO) 

en de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) mee, die door de overheid worden gesteund. Deze twee 

zijn volgens Kerken in Aktie goed voor nog eens 170 miljoen gulden.  
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Vandaag zal Kraaijeveld-Wouters, in aanwezigheid van onder anderen minister Pronk voor 

Ontwikkelingssamenwerking, in de NCRV-studio het nieuwe samenwerkingsverband officieel 

presenteren. De dag daarna worden in vijfduizend kerken meer dan een half miljoen informatiefolders 

verspreid. Het is de bedoeling dat kerkleden dan aangeven of ze geld willen schenken aan Kerken in 

Aktie, of dat ze voorlopig projecten die de lokale kerken hebben opgezet blijven steunen.  

 

TV programma   

16.55 SOCUTERA:  

Socutera. Kerken in aktie,  

film van Stichting Oecumenische Hulp SOH 

 

Trouw / 28-10-1995 

Een gedurfde waarschuwing 

Door J. van der Graaf 

Blijkens een artikel in Trouw van 17 oktober heeft de Europacommissie van de Samen op Weg-kerken 

de reformatorische bisschoppen die uit Hongarije en Roemenië hier op bezoek waren om steun te 

zoeken voor christelijk onderwijs in hun landen, ervoor gewaarschuwd 'niet al te eenzijdig op de 

rechtervleugel van de Nederlandse kerken te vallen’. Op zo’n gedurfde waarschuwing mag een reactie 

niet uitblijven. 

Voor de Wende wisten de bisschoppencolleges in beide landen, die gemene zaak maakten met het 

toenmalige communistische regime, zich via de oecumenische beweging in hun visie ondersteund 

binnen kerken in het Westen. Na de Wende hebben de  hervormde kerken in Hongarije en Roernenië 

rigoureuze maatregelen genomen. In Roemenië trad als bisschop  aan niemand minder dan Laszlo 

Tökes, de spil waarom het tijdens Wende draaide. In Hongarije werden drie van de vier bisschoppen 

vervangen. De nieuwe kerkleiders zijn mensen die voor de Wende hebben geweten wat 

communistische repressie was. 

De huidige bisschop van het district Boedapest (Lorant Hegedüs), die nu tegen de afgezette 

schooldirecteur Istvan Bibo wordt uitgespeeld, zat vijfentwintig jaar in ballingschap in een kleine 

gemeente in zuid-Hongarije. Zijn voorganger, Toth Karoly, maakte in die jaren oecumenische reizen 

en wendde zijn invloed aan via de ‘oecumene’ om kerken in het Westen medeplichtig te maken aan 

zijn collaboratie. 

Het moet hier ook maar een keer worden gezegd, dat Toth Karoly, óók nadat hij door de kerk van zijn 

functie werd ontheven, door blijft gaan om zijn invloed in het Westen aan te wenden. Moet daaruit 

misschien worden verklaard, dat de Europa-commissie van de Samen op Weg-kerken de bisschoppen 

beleefd heeft aangehoord, ofte wel de deur heeft gewezen?  

De Europacommissie heeft nu de bisschoppen gewaarschuwd voor de ‘rechtse' kerken. Feit is, dat 

vóór de Wende christenen die echt slachtoffer waren van de communistische repressie, zich geestelijk 

en materieel gesteund wisten door organisaties uit kerken, waartegen de Europa-commissie nu meent 

te moeten waarschuwen. Ik noem uit de ‘rechtse' kerken met name de Stichting Fundament 

(vrijgemaakt gereformeerd), de Stichting Hulp Oost-Europa (Gereformeerde bond) en de Stichting 

Kom over en help (rechterflank gereformeerde gezindte).  

Direct na de Wende hebben de nieuw gekozen bisschoppen er echter geen onduidelijkheid over laten 

bestaan waar hun referentiekader lag. Ze hebben publiekelijk verklaard zich verwant te weten met 

diegenen die met hen solidair waren geweest in de tijd van onderdrukking. Dat dit voor toenmalige 

'linkse' kerken - ik blijf in het woordgebruik van Trouw, waar over 'rechtse' kerken gesproken werd - 

een bittere pil is, is te begrijpen. Maar het zijn nu eenmaal de feiten. 
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Boycotten 

Bij dit alles komt, dat de Europacommissie, vertegenwoordigende de Samen op Weg-kerken, nu 

impliciet de opbouw van het christelijk onderwijs in Hongarije en Roemenië lijkt te willen boycotten. De 

nieuwe kerkleiding in Hongarije en Roemenië weet zich verantwoordelijk voor de (slechts) 87 scholen, 

die de kerkelijke gemeenten van de staat hebben teruggekregen. Mogen er nog instituties zijn, waar 

kinderen vanuit het Evangelie weerbaar worden gemaakt tegen ideologieën zoal die, waaronder men 

heeft gezucht tijdens de communistische onderdrukking? Men moet er overigens rekening mee 

houden, dat opbouw van het christelijk onderwijs ook in Hongarije niet op algemene steun mag 

rekenen. Al snel valt de kwalificatie restauratie. De vraag is dan of men de oude ideologie echt heeft 

afgezworen. Maar als men daarbij ook op steun kan rekenen van 'oecumenisch' Nederland, dat ook 

niet zit te wachten op heroprichting van christelijke scholen, zijn we wel weer terug bij af. 'Rechts' 

kerkelijk Nederland hecht nog waarde aan christelijk onderwijs. De Hongaarse en Roemeense 

bisschoppen vonden dan ook tot heden slechts rechtse kerken op hun weg om de wederopbouw van 

het christelijk (daar: kerkelijk) onderwijs te (onder)steunen.  

De auteur is secretaris van de Gereformeerde bond binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. 

 

Trouw / 06-12-1995 

Haëlla geeft met gulle hand aan goede doelen, maar is geen Sinterklaas  

door Aldert Schipper 

„Laatst zei iemand tegen me dat ik toe was aan een villa op de Veluwe. Bah, dat moet je allemaal 

maar schoon zien te houden. Geld over de balk smijten? Ik weet niet zo goed over welke balk ik het 

zou moeten smijten." Heleen Dake toont zich een ware dochter van Anton Gerrit Dake, een succesvol 

zakenman, die veel van zijn geld weggaf aan tal van goede doelen. In 1909 leende Anton Gerrit Dake 

100 gulden van zijn vader om, buiten de potten- en pannenwinkel die de familie al een jaar of tachtig 

in Amsterdam dreef, zijn eigen weg te vinden. Zijn zusje was astmatisch en dat bracht hem op het 

idee de strijd aan te binden tegen stof. Voordat de stofzuiger gemeengoed werd, dwarrelde dat vrij 

rond in kantoren en lokalen. 

Uit Engeland voerde Dake een vloerolie in, die hij aan de gemeente Amsterdam wist te verkopen, op 

voorwaarde dat hij ook de werksters zou leveren om de olie op de schoolvloeren te smeren en aldus 

de lokalen stofvrij te houden. Hij begon met één werkster. Later groeide de onderneming uit tot het 

grootste schoonmaakbedrijf van Nederland, de Chemische en Mechanische 

Stofbestrijdingsmaatschappij, beter bekend als de Cemsto. 

Dake was een prima organisator en werd een welgesteld man, die echter heel sober leefde. Zo hield 

hij geld over voor kleine en grote goede doelen, bijvoorbeeld om de oprichting van de AMVJ in 

Amsterdam en het weekblad Hervormd Amsterdam te financieren. 

Hij was niet tegen het leger, maar toen de Cemsto opdracht kreeg om kazernes schoon te maken, 

wilde hij de winst daarvan niet voor zichzelf gebruiken en besteedde die aan een 'bastion voor de 

vrede. Hij schonk het geld aan een vredesbeweging. 

Dake was een vooruitstrevend mens en hij wilde niet dat zijn vrouw hem steeds geld moest vragen om 

een goed doel te steunen. Daarom richtte hij een fonds op, dat hij naar de initialen van zijn vrouw 

Helena Lucretia Anna vernoemde: Haëlla. 

Dit fonds schonk geld aan menig goed doel, zoals Tot Heil des Volks (een christelijke instelling die 

zich inzette voor druggebruikers), Amnesty, (opnieuw) de vredesbeweging, Wilde Ganzen, de 

Hervormde zending en Oecumenische hulp. In het oude huishoudboekje, waarin alle uitgaven werden 

bijgehouden, staat bij de vijfhonderd gulden voor de Zigeunerzending: 'Graag wat meer gegevens. 

Want Dake wilde graag weten waar hij zijn geld aan besteedde. 
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In 1980 kreeg het Haëlla-fonds door de verkoop van de Cemsto aan Vendex ineens de beschikking 

over een forse geldbron, waardoor men elk jaar zon miljoen had uitte keren. Dat ging niet meer met 

een eenvoudig huishoudboekje. Er werd een bestuur aangetrokken en daarnaast kwam er een bureau 

met een professionele staf. 

In de loop der jaren telde het bestuur steeds minder Dakes. De laatste Dake die het bestuur verlaat is 

Dake's dochter Heleen, die onlangs zeventig werd. Vandaag wordt in Oegstgeest afscheid van haar 

genomen met een beraad over 'De nabije toekomst', waar onder anderen de oud-minister van 

buitenlandse zaken prof. dr. P. Kooijmans zal spreken. 

Heleen Dake blijft nog wel in de stichting die het Cemsto-geld beheert. „Het kapitaal is professioneel 

belegd, zodat het altijd meer oplevert dan de geldontwaarding. Na aftrek van een percentage gelijk 

aan de geldontwaarding gaat de opbrengst naar de Haëlla-stichting. Die doet uitkeringen aan doelen 

zoals oecumene, vrede, mensenrechten, milieu, ontwikkelingssamenwerking en achtergestelden." 

„In 1977, twee jaar voor zijn dood, wilde mijn vader dat er meer werd gedaan aan 'doelen die voor de 

toekomst van belang zijn', zoals de werkgroep Nieuwe levensstijl en het oecumenische initiatief 

'Vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. De laatste jaren doet de Haëlla-stichting meer 

aan initiatieven voor dak- en thuislozen en vluchtelingenwerk." 

In de verte dringt zich de vergelijking op tussen Heleen Dake en Bram van Leeuwen, die na de 

verkoop van zijn Nederlands Taleninstituut aan Vendex als de Prince de Lignac door het leven gaat. 

De prins is slechts een paar jaar ouder dan mevrouw Dake. Hij kruist met een gigantisch jacht over de 

Middellandse Zee en laat zich bedienen. Zij daarentegen woont in een eengezinswoning in een 

eenvoudige straat en zet zelf koffie. De enige luxe die zij zich veroorlooft is een werkster, „want ik heb 

het enorm druk met kerkelijke en politieke activiteiten. Je hebt immers als rentmeester 

verantwoordelijkheid. Ook geld moet zorgvuldig worden beheerd." 

Het bureauhoofd van de Haëlla-stichting, mevrouw Marian van den Steenhoven, haalt een jaarverslag 

van de stichting uit haar tas. „Natuurlijk vind ik geld weggeven heel leuk. Maar we zijn geen 

Sinterklaas. Hoe minder je dat bent, hoe prettiger mensen je ontmoet. We geven nooit structurele 

steun, maar alleen geld voor kortlopende projecten. Een aanvrager moet niet afhankelijk van ons 

worden. De bedragen die we geven zijn dan ook klein: van 1986 tot en met 1994 gemiddeld minder 

dan 5 000 gulden per aanvraag. Van de 760 aanvragen uit 1994 werden er 251 gehonoreerd. We 

gaan dus lang niet op elke aanvraag in. Een verzoek om geld moet goed zijn beargumenteerd." 

„Kerken denken dikwijls dat het feit dat het om een kerk gaat al een voldoende argument is. Groepen 

die niet weten hoe ze een deugdelijke aanvraag moeten indienen, worden door ons daarbij geholpen. 

We streven niet naar een vinger in de pap, maar als een begroting rammelt, geven wij wel goede tips. 

Er is een bestuur dat beslist over alle grotere bedragen." 

Mevrouw Van den Steenhoven vertelt hoe de formule van de Haëllastichting anderen aantrekt. „Er zijn 

meer mensen die iets zinvols willen doen met hun vermogen. Zo is in 1989 een ander fonds in onze 

stichting opgegaan en krijgen we elk jaar uitkeringen van belangstellenden." 

Heleen Dake vindt dat een stichtingsbestuur wel erg autonoom is. „Ik wil graag ook nog een raad van 

advies. Ik doe nog even alsof ik in het bestuur zit, hoor", zegt ze ernstig. „Er wordt volgens mij te 

weinig geëvalueerd. Het gebeurt hoogstens steekproefsgewijs. We willen graag door een 

adviescollege op de vingers worden getikt of ten minste worden bevraagd." 

Sommige groepen hoeven bij de Haëlla-stichting niet aan te kloppen. “RaRa en extreem links wijzen 

we af. Extreem rechts heeft nooit een beroep op ons gedaan, maar die moeite kunnen ze zich ook 

beter besparen. We krijgen soms vreemde verzoeken, dan zie je ineens een stichtingsbestuur waar 

alleen familieleden in zitten. Dat lijkt ons niet pluis. En als we twijfelen, wijzen we af. Over sommige 

aanvragen wordt langdurig gediscussieerd. Bij Weigering defensiebelasting, bij voorbeeld, hebben we 

onze bedenkingen. We hebben er in het verleden bijdragen aan geschonken, maar we leven in een 

rechtsstaat en dan kun je geen belasting weigeren. Weigering defensiebelasting heeft dit jaar niets 
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ontvangen. Maar aan de andere kant doen we wél iets voor kerkelijk werk onder uitgeprocedeerde 

asielzoekers. Vóór de beslissing waren het mensen, zijn ze het daarna niet meer?" 

„Je mag toekomstige generaties niet onterven", zegt Heleen Dake. „Ik hoop iets te kunnen bijdragen 

aan een leefbare wereld. Kerk en christenen hebben daarbij een belangrijke taak, maar verwacht van 

mij geen blauwdrukken of ideologische schema's." 

„Waarom ik niet zon leven als van de Prince de Lignac leid, is nogal gemakkelijk te begrijpen. Hij heeft 

veel meer geld, maar bovendien ben ik gewoon met andere dingen bezig. Een luxe reis rond de 

wereld?" Heleen Dake trekt een uitgesproken vies gezicht„ lk moet er niet aan denken." 

 
Mevrouw Heleen Dake: „Je hebt als rentmeester verantwoordelijkheid.  

Ook geld moet zorgvuldig worden beheerd."    

FOTO STIJN RADEMAKER 
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