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Belangrijke thema’s in 1993: 
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Speciale aandacht voor landen: 
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 Midden Amerika: El Salvador, Guatemala, Nicaragua 

 

 



 

SOH in de kranten van 1993, pag.2 

 

 

Inhoudsopgave 

 

Leeuwarder Courant / 12-01-1993 .................................................................................................................................... 5 

Urker kotter gaat vissen op Rode Zee .......................................................................................................................... 5 

Trouw / 03-02-1993 ........................................................................................................................................................... 5 

Alleen snelle hulp kan bevolking van Zuid-Soedan redden .......................................................................................... 5 

Trouw / 10-02-1993 ........................................................................................................................................................... 7 

'Pausbezoek Soedan pijnlijk voor zuiden' ..................................................................................................................... 7 

Nederlands Dagblad / 11-02-1993 .................................................................................................................................... 9 

SOH trekt kwart miljoen uit voor hulp Zuid-Sudan ........................................................................................................ 9 

Trouw / 11-02-1993 ........................................................................................................................................................... 9 

Hulpgeld derde wereld binnen ondanks kritiek ............................................................................................................. 9 

Trouw / 11-02-1993 ......................................................................................................................................................... 10 

Paus roept in Soedan op tot religieuze tolerantie ....................................................................................................... 10 

Amigoe / 12-02-1993 ....................................................................................................................................................... 11 

Pronk draagt 420 miljoen over aan particuliere organisaties ..................................................................................... 11 

Nederlands Dagblad / 13-02-1993 .................................................................................................................................. 11 

adviseert kerken regionaal 'clubblad' uit te geven ...................................................................................................... 11 

Leeuwarder Courant / 13-02-1993 .................................................................................................................................. 12 

Boomsma wil verandering .......................................................................................................................................... 12 

De Volkskrant en Trouw / 13 en 19-02-1993 .................................................................................................................. 13 

Trouw / 16-02-1993 ......................................................................................................................................................... 14 

Vluchtelingen volgen eigen weg terug naar Guatemala ............................................................................................. 14 

Trouw / 19-02-1993 ......................................................................................................................................................... 16 

Trouw / 01-03-1993 ......................................................................................................................................................... 16 

Akkoord biedt Somalië weinig hoop............................................................................................................................ 16 

Nederlands Dagblad / 14-04-1993 .................................................................................................................................. 17 

'Kerk in Actie' voor samenwerking in zending en werelddiaconaat ............................................................................ 17 

Trouw / 14-04-1993 ......................................................................................................................................................... 17 

KERK IN ACTIE .......................................................................................................................................................... 17 

De Volkskrant / 24-04-1993 ............................................................................................................................................ 18 

Repatrianten wacht moeilijk weerzien ........................................................................................................................ 18 

Trouw / 05 en 09-06-1993 ............................................................................................................................................... 19 



 

SOH in de kranten van 1993, pag.3 

 

De Volkskrant 08-06-1993 .............................................................................................................................................. 19 

Trouw / 07-06-1993 ......................................................................................................................................................... 20 

Nieuwe voorzitter remonstranten ziet niets in Samen op Weg ................................................................................... 20 

Trouw / 08-06-1993 ......................................................................................................................................................... 20 

Een nieuw begin voor El Salvador .............................................................................................................................. 20 

Nederlands Dagblad / 12-06-1993 .................................................................................................................................. 23 

'Gastvrijheid Malawi haast onbegrijpelijk' ................................................................................................................... 23 

Trouw / 12-06-1993 ......................................................................................................................................................... 24 

Ja, wij willen terug naar Guatemala, maar waardig .................................................................................................... 24 

Trouw / 29-07-1993 ......................................................................................................................................................... 27 

Een nieuw gruwelijk wapen: misbruik van de humanitaire hulp ................................................................................. 27 

Trouw / 21-08-1993 ......................................................................................................................................................... 28 

Initiatieven bij de vleet voor ex-Joegoslavië ............................................................................................................... 28 

Nederlands Dagblad / 21-08-1993 .................................................................................................................................. 29 

Trouw / 31-08-1993 ......................................................................................................................................................... 30 

Vredesweek staat dit jaar in teken van 'Europa vlucht' .............................................................................................. 30 

De Volkskrant en Trouw 11-09-1993 .............................................................................................................................. 30 

advertentie .................................................................................................................................................................. 30 

Trouw / 16-09-1993 ......................................................................................................................................................... 31 

Conferenties ................................................................................................................................................................ 31 

Leeuwarder Courant / 17-09-1993 .................................................................................................................................. 31 

Conflicten in Europa staan centraal in Vredesweek ................................................................................................... 31 

Nieuwsblad van het Noorden / 18-09-1993 .................................................................................................................... 32 

Nederlands Dagblad / 18-09-1993 .................................................................................................................................. 32 

Kerken landelijk in actie voor Bosnië .......................................................................................................................... 32 

Trouw / 18-09-1993 ......................................................................................................................................................... 33 

Kerkelijke actie wil dekens en veiligheid voor benard Bosnië .................................................................................... 33 

Leeuwarder Courant / 23-09-1993 .................................................................................................................................. 34 

Kerken geven startschot voor nieuwe actie Bosnië .................................................................................................... 34 

De Telegraaf / 01-10-1993 .............................................................................................................................................. 34 

Forse gift aan India van kerk ...................................................................................................................................... 34 

Het Parool, De Volkskrant / 05 en 09-10-1993 ............................................................................................................... 35 

Advertentie “India geschokt” ....................................................................................................................................... 35 

Limburgs Dagblad / 05-10-1993...................................................................................................................................... 35 



 

SOH in de kranten van 1993, pag.4 

 

Hulpactie voor India van start ..................................................................................................................................... 35 

Nederlands Dagblad / 07-10-1993 .................................................................................................................................. 35 

Initiatief Rotterdamse studenten In december eten voor de ander in Krappetaria's .................................................. 35 

Het Parool / 11-10-1993 .................................................................................................................................................. 36 

Na een militair fiasco ook nog een moreel bankroet? ................................................................................................ 36 

Nieuwsblad van het Noorden .......................................................................................................................................... 38 

Week na de aardbeving leeft India nog in shock ........................................................................................................ 38 

Leeuwarder Courant / 10-11-1993 .................................................................................................................................. 39 

Fries comité voor Bosnië ............................................................................................................................................ 39 

Nederlands Dagblad / 22-11-1993 .................................................................................................................................. 40 

Maar 'Kerk in actie' mag 'Kerkbalans' niet negatief beïnvloeden ............................................................................... 40 

Hervormde Kerk doet mee aan media-actie voor Derde Wereld ........................................................................... 40 

Trouw / 22-11-1993 ......................................................................................................................................................... 41 

Kerk Samen naar chari-markt Kerken verenigen actie voor zending en werelddiakonaat......................................... 41 

Leeuwarder Courant / 25-11-1993 .................................................................................................................................. 41 

Happietaria: eten voor hulp aan Derde Wereld .......................................................................................................... 41 

Limburgs Dagblad / 25-11-1993...................................................................................................................................... 42 

Happietaria .................................................................................................................................................................. 42 

Nederlands Dagblad / 26-11-1993 .................................................................................................................................. 42 

Van het eten in Happietaria moet een ander beter worden ........................................................................................ 42 

De Volkskrant / 26-11-1993 ............................................................................................................................................ 43 

Media Fotografen in actie voor ex-Joegoslavië .......................................................................................................... 43 

INDEX ............................................................................................................................................................................. 44 

 

 



 

SOH in de kranten van 1993, pag.5 

 

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 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 
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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;  

- 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?  
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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. 

 

 
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 
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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 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 

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. 
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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 

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 
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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. 

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." 
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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 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 
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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 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  
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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 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 



 

SOH in de kranten van 1993, pag.15 

 

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 

 
 

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. 

 
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 
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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 

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 
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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. 

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.

 



 

SOH in de kranten van 1993, pag.19 

 

 
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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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-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 
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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 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 
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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. 

 

 
foto M. Goldwater / Network Transworld 

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 
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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 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. 

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 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 
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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 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 
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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. 

 

 
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 
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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 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 
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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. 

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 voor 

iedereen die iets wil doen voor het voormalige 

Joegoslavië. Damrak 83 in Amsterdam (020-6228384). 

 

Nederlands Dagblad / 21-08-1993 
 

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 
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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. 

 

De Volkskrant en Trouw 11-09-1993 

advertentie 
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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." 

 

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-
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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 

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 / 18-09-1993 

Limburgs dagblad, NRC Handelsblad, 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 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. 
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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 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. 
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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." 

 
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 
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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 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 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? 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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". 

 
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. 

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. 
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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 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.  
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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 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." 
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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 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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