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De Telegraaf / 15-01-1994 
Rampenfonds een zegen! 

door HUIB BOOGERT en THEO JONGEDIJK 

 
Deze week luidden de klokken en rammelden de 

collectebussen van het Rampenfonds voor het door de 
watersnoodramp getroffen Zuiden. FOTO HANS 

PEETERS 
 

Zeeuwen profiteren nu nog van hulp na watersnood 

van '53 

Ook 'verzopen' Limburgers krijgen steun uit noodpot 

DEN HAAG, zaterdag  
“Help het Zuiden. Het is een ramp." Het gedragen 
stemgeluid van radio- en tv-presentator Joop 
Daalmeijer was de afgelopen twee weken niet van de 
lucht. 
De Nederlanders werden overstroomd met oproepen 
om de Portemonnee open te trekken voor giro 777.  
„Het water is gezakt. Maar die mensen laat je toch niet 
gakken. Die help je. Daar ben je toch gewoon 
Nederlander voor," aldus de dramatische oproep van 
het Nationaal Rampenfonds. Het waterpeil op giro 777 
heeft inmiddels een hoogte bereikt van ongeveer 35 
miljoen gulden. De afgelopen week wam uit 
particuliere bron anderhalf a twee miljoen gulden per 
dag binnen. Bij het totaalbedrag is inbegrepen een gift 
15 miljoen van de rijksoverheid en een garantstelling 
drie miljoen van het Nationaal Rampenfonds zelf. Het 
'zenuwcentrum' van het Nationaal Rampenfonds is 
ondergebracht in het hoofdkantoor van het 
Nederlandse Rode Kruis in Den Haag. Alles is in 
gereedheid gebracht om op termijn de betalingen af te 
wikkelen van goedgekeurde schadeclaims. De 
commissie Mastenbroek stelt de schades vast en het 
Rampenfonds betaalt uit.  
 
Pleister  

Het Nationaal Rampenfonds geniet grote 

naamsbekendheid. Twee keer binnen jaar moest het in 

actie komen in Limburg. In 1992 als gevolg van de 

aardbeving bij Roermond en nu weer door de 

overstromingen langs de Maas. De hulp die het Fonds 

kan bieden garandeert geen volledige 

schadevergoeding, toch minimaal een pleister op de 

wonde. In Zeeland heeft het Nationaal Rampenfonds 

zich veertig jaar geleden al onsterfelijk gemaakt. Met 

de verdeling van het voor die jaren astronomische 

bedrag van 137 miljoen gulden uit de publieksactie 

'Beurzen open, dijken dicht' bezorgde de organisatie 

talloze berooide Zeeuwen een nieuwe start.  Veel 

getroffenen werden dusdanig royaal en luxe in het 

huistextiel en de huisraad gezet, dat ze zich op dit 

gebied rijker voelden dan voor de ramp. Legendarisch 

is nog altijd het alternatieve gebed „Geef ons ons 

dagelijks brood en elke vijf jaar een watersnood". De 

uitzet bestond uit 45 stuks textiel: lakens, slopen, 

dekens, theedoeken, badhanddoeken en tafellakens. 

Hoe dankbaar de nieuwe huisraad werd aanvaard, 

blijkt uit het verhaal van oud-wethouder A.M. den Boer 

van Zierikzee, die tegenwoordig in zijn 

bejaardenwoning nog altijd gebruik maakt van de vier 

stoelen, de tafel en het ledikant, die hij destijds van het 

Nationaal Rampenfonds kreeg.  

 
Rode Kruis-directeur annex Rampenfonds-secretaris 

Willem Cense: „Ik doe dit werk met veel liefde, maar 

nog liever heb ik er helemaal geen werk aan. Want 

iedere ramp is er eigenlijk een te veel."  
FOTO: RUUD VAN DER LINDEN 

Uitkering  

Dertien Zeeuwse nabestaanden (weduwen en wezen) 

de watersnoodramp ontvangen tot op de dag van 

vandaag een lijfrente-uitkering, die het Rampenfonds 

destijds voor hen regelde. 

Dat ook andere Zeeuwen de weldoeners nooit zijn 

vergeten, werd twee jaar geleden duidelijk toen na de 

aardbeving bij Roermond een briefje uit Zeeland 

neerdwarrelde op de burelen in Den Haag. Secretaris 

Willem Cense van het Nationaal Rampenfonds: De 

man wilde alsnog in aanmerking komen voor 

vergoeding van schade die volgens hem terug te 

voeren op de watersnoodramp van 1953. Hij dacht 

zeker: er is weer geld te halen bij het Rampenfonds." 

De Zeeuw kreeg de kous op te kop. In die dagen werd 

wel de schadeclaim geaccepteerd van Nelly en Theo 

Boonen uit het 'geschokte' Limburgse Herkenbosch. 

„Wij hebben een paar maanden na de aardbeving een 
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volledige vergoeding gekregen om ons huis te 

herstellen. Uiteindelijk hebben we het pand moeten 

laten slopen en laten herbouwen. 

Van het Rampenfonds kregen we 110.000 gulden, we 

hebben onze spaarcenten opgenomen en de 

bestaande hypotheek verhoogd. Het heeft veel geld 

gekost, maar we hebben nu wel een nieuw huis dat 

meer waard is dan het oude. We zijn zeer tevreden 

over de snelle afhandeling van de schadeclaim."  

Anders dan bij de Zeeuwse watersnoodramp van '53 

werd na de aardbeving van 1992 in Limburg uitsluitend 

opstalschade vergoed. Inboedel viel daar buiten. 

Daardoor was het ook moeilijk zich te verrijken via het 

Rampenfonds. Theo Boonen: „Natuurlijk hebben 

sommigen geprobeerd er een slaatje uit te slaan. Maar 

wie reëel is en z’n gezond verstand laat werken, weet 

voor zich zelf wel dat hij niet ontevreden hoeft te zijn 

over de uiteindelijke uitkering." 

 
Theo Boonen uit het geschokte Limburgse 

Herkenbosch. „Wij hebben een paar maanden na de 
aardbeving een volledige vergoeding gekregen om ons 

huis te herbouwen. FOTO: JAN PAUL KUIT 
 

Oprichting  

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat het Nationaal 

Rampenfonds tot stand kwam na de watersnoodramp 

van 1 februari 1953. De werkelijke aanleiding tot 

oprichting was evenwel de wervelstorm die in 1925 

Borculo trof. Het toen in leven geroepen Nationaal 

Steuncomité Stormramp werd in 1935 omgezet in het 

Nationaal Rampenfonds. Het Fonds kwam sindsdien 

acht keer in actie: watersnood 1953, watersnood 

Biesbosch 1954, overstroming Tuindorp- Oostzaan 

1960, windhozen Tricht en Chaam 1967, mijnexplosie 

Zierikzee 1969, aardbeving Roermond 1992, 

vliegtuigramp Bijlmer 1992 en overstroming Limburg 

1993/1994. Alleen de eerste en de laatste calamiteiten 

werden aangemerkt als een 'nationale ramp. Het 

Nationaal Rampenfonds bestaat uit vier grote 

hulpverleningsorganisaties zijnde het Rode Kruis, het 

Oranje Kruis, Mensen in Nood en de Stichting 

Oecumenische Hulp. Voorzitter is mr. Henk Koning, 

president van de Algemene Rekenkamer. Secretaris is 

Willem Cense, in het dagelijks leven algemeen 

directeur van het Nederlandse Rode Kruis.  

Met het trillen van de aarde in Limburg op 13 april 

1992 schrok ook het Nationaal Rampenfonds wakker 

uit een winterslaap, die 18 jaar had geduurd. Willem 

Cense, voormalig huisarts te Urk, was toen koud 14 

dagen directeur van het Nederlandse Rode Kruis. 

Toen hij door een verslaggever werd benaderd met de 

vraag: „Wat gaat het Rampenfonds doen," zei hij: „Dat 

moetje aan het Rampenfonds zelf vragen." De 

verbaasde journalist antwoordde met: „Ja maar, het 

Rampenfonds, dat bent u!" Wist Cense op dat moment 

veel...  

Druk  

Ook voor Henk Koning brak een drukke tijd aan, 

ondanks het feit dat hij vooraf had gezegd dat hij 

alleen voorzitter wilde worden als het 'een rustige 

functie' zou zijn. Maar door de drukte van 

achtereenvolgens aardbeving, vliegramp en 

overstroming vergat de organisatie in het 

Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel een 

aantal bestuurs-mutaties uit 1990 aan te brengen. Tot 

op heden zij n die achterhaalde gegevens niet 

gecorrigeerd.  

Het Nationaal Rampenfonds komt bij een catastrofe 

pas in actie als aan een aantal normen tegelijkertijd 

wordt voldaan. Zo moet er sprake zijn van verstoring 

van de algemene veiligheid in een groot gebied, moet 

de gezondheid van velen op het spel staan, moeten er 

grote materiële belangen in het geding zijn en moet de 

gecoördineerde inzet van diensten en organisaties 

nodig zijn. In dat geval is er — naar de maatstaven 

van het Rampenfonds — sprake van een 'nationale 

ramp.  

Op vrijdag 24 december van het vorig jaar werd dit 

predikaat gegeven aan de watersnood in het Zuiden. 

Dat was sinds 1953 niet meer gebeurd. Zelfs de 

noodlottige crash van de El Al-jumbo in de Bijlmer was 

geen nationale ramp, omdat niet werd voldaan aan de 

eis dat de algemene veiligheid in een groot gebied in 

het geding was. „Het leven ging een kilometer 

verderop gewoon  door, hoe cynisch dat ook klinkt," 

aldus secretaris Cense. De Stichting Nationaal 

Rampenfonds is een particuliere organisatie, die 

volstrekt onafhankelijk opereert van de regering. 
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Zonder inmenging van 'Den Haag' bepaalt zij geheel 

op eigen gezag, wanneer een ramp tot een 'nationale 

ramp' wordt verklaard. Het bestuur bekijkt vervolgens 

of er een nationale inzamelingsactie (zoals die van de 

afgelopen twee weken) op gang moet worden 

gebracht. 

Voordat het water het Zuiden overspoelde, bedroegen 

de reserves van het Fonds bijna 13 miljoen gulden. 

Hieruit werd onmiddellijk ten bate van de slachtoffers 

een garantstelling van 3 miljoen gulden afgegeven. Bij 

de aardbeving in Roermond was die garantie 2,5 

miljoen, bij de Bijlmerramp 1 miljoen. 

De controle op de geldstromen van het Nationaal 

Rampenfonds is overigens minimaal, slechts het 

maatschappelijk aanzien van de onbezoldigde 

bestuurders is de voornaamste garantie voor een 

eerlijke besteding van het jaarverslag valt samen te 

vatten op drie A-viertjes. Volgens het Rampenfonds 

wordt het overzicht van baten en lasten jaarlijks trouw 

opgestuurd aan het ministerie van Binnenlandse 

Zaken. Het departement zegt hetzelfde jaarverslag in 

handen te stellen van de president van de Algemene 

Rekenkamer, die het a titre personnel tegen het licht 

houdt. Maar die president is…. de voorzitter van het 

Nationale Rampenfonds. Volgens Henk Koning zelf 

pleegt hij helemaal geen controle, al-thans niet anders 

dan als voozitter van het Rampenfonds. Het ministerie 

herroept later de eerder gegeven versie: het 

jaarverslag wordt daar slechts ter kennisgeving 

aangenomen. 

Slapend  

De boekhouding van het Nationaal Rampenfonds is 

ook nog nooit gecontroleerd door het Centraal Bureau 

Fondsenwerving (CBF) in Amsterdam, dé organisatie 

in ons land die belast is met controle op het 

(financiële) doen en laten van charitatieve instellingen. 

Directeur M.J. Wester van het CBF: „De oorzaak is 

vermoedelijk de langdurige periode dat het 

Rampenfonds een slapend bestaan leidde. Het Fonds 

geniet zonder meer hoog aanzien. Toch zou het zinnig 

zijn als wij hun boeken ter inzage kregen." Het 

Nationaal Rampenfonds heeft geen enkel bezwaar 

tegen welke controle dan ook. Op eigen initiatief gaan 

de boeken ter goedkeuring naar de accountants van 

Moret Ernst & Young. Deze week luidden de klokken 

en rammelden de collectebussen voor het Zuiden. 

Veel vrijwilligers van het Rode Kruis gingen voor het 

ophalen van geld op pad, waaruit de verwevenheid 

tussen het Rode Kruis en het Rampenfonds blijkt. 

Rode Kruis-directeur annex Rampenfonds-secretaris 

Willem Cense tot slot daarover: „Het Rampenfonds is 

een kind geworden dat ineens veel aandacht is gaan 

vragen. Ik doe dit werk met veel hef de, maar nog 

bever heb ik er helemaal geen werk aan. Want iedere 

ramp is er eigenlijk een te veel."  

 

NRC Handelsblad / 26-01-1994 
Organisaties: hulp aan Bosnië bijna onmogelijk  

Door een onzer redacteuren den haag, 26 jan. De 

negen samenwerkende hulporganisaties in Nederland 

hebben minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) 

laten weten dat de humanitaire hulp aan Centraal- en 

Oost-Bosnië ernstig wordt belemmerd en in sommige 

delen van Bosnië onmogelijk is geworden.  

In een gisteren verstuurde brief schrijven de 

organisaties dat de mogelijkheden om hulpgoederen af 

te leveren in korte tijd opvallend slechter zijn 

geworden. Oorzaak is dat niet alleen VN-konvooien 

maar ook kleine, onopvallende vrachtwagens worden 

tegengehouden en onverharde sluiproutes 

geblokkeerd zijn. Volgens de hulporganisaties maakt 

de verscherpte strijd dat meer frontovergangen worden 

gesloten. Plundering van konvooien door ongeregelde 

gewapende groepen komt steeds vaker voor. „Op veel 

plaatsen is er nu geen doorkomen aan, ook niet voor 

wie het terrein goed kent en attent is op elke kans", 

aldus de brief. De organisaties spreken de politiek 

daarop aan: „Hoewel regeringen en internationale 

organen zich inspannen om te helpen, en ook 

particuliere organisaties aanmoedigen om te (blijven) 

helpen, laten zij tegelijkertijd toe, dat de hulp wordt 

gefrustreerd. Daar waar de steun van UNPROFOR 

wordt gezocht, blijkt deze organisatie niet in staat de 

vrije doorgang voor humanitaire hulpgoederen te 

realiseren. De brief is geschreven door de Stichting 

Oecumenische Hulp, Stichting Vluchteling, Stichting 

Mensen in Nood, Novib/Gast aan Tafel, Terre des 

Hommes, Unicef Nederland, Memisa Medicus Mundi, 

Tear Fund en het Nederlandse Rode Kruis. Het 

initiatief voor de brief werd genomen door directeur dr. 

Jaap van Soest van de Stichting Mensen in Nood. Van 

Soest: „De politiek heeft beloofd dat de konvooien 

zullen worden doorgelaten. De politiek heeft beloofd 

dat er veilige gebieden voor de moslims zouden 

komen. De politiek moet nu doen wat ze beloofd heeft. 

Dit is de oorlog van de gebroken beloften." De in zestig 

landen opererende hulporganisatie maakt in Centraal-

Bosnië voor het eerst in haar bestaan mee dat 

bevolkingsgroepen die onder de oorlog lijden niet 

bereikt kunnen worden. „We hebben in vele oorlogen 

slachtoffers weten-te bereiken, maar hier stopt onze 

fantasie", aldus Van Soest. De inhoud van de 

magazijnen ter plaatse verdwijnt nu naar andere delen 

in Bosnië.  

NRC Handelsblad / 26-01-1994 
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Organisaties: hulp aan Bosnië bijna onmogelijk  

Door een onzer redacteuren den haag, 26 jan. De 
negen samenwerkende hulporganisaties in Nederland 
hebben minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) 
laten weten dat de humanitaire hulp aan Centraal- en 
Oost-Bosnië ernstig wordt belemmerd en in sommige 
delen van Bosnië onmogelijk is geworden.  
In een gisteren verstuurde brief schrijven de 
organisaties dat de mogelijkheden om hulpgoederen  
af te leveren in korte tijd opvallend slechter zijn 
geworden. Oorzaak is dat niet alleen VN-konvooien 
maar ook kleine, onopvallende vrachtwagens worden 
tegengehouden en onverharde sluiproutes 
geblokkeerd zijn. Volgens de hulporganisaties maakt 
de verscherpte strijd dat meer frontovergangen worden 
gesloten. Plundering van konvooien door ongeregelde 
gewapende groepen komt steeds vaker voor. „Op veel 
plaatsen is er nu geen doorkomen aan, ook niet voor 
wie het terrein goed kent en attent is op elke kans", 
aldus de brief. De organisaties spreken de politiek 
daarop aan: „Hoewel regeringen en internationale 
organen zich inspannen om te helpen, en ook 
particuliere organisaties aanmoedigen om te (blijven) 
helpen, laten zij tegelijkertijd toe, dat de hulp wordt 
gefrustreerd. Daar waar de steun van UNPROFOR 
wordt gezocht, blijkt deze organisatie niet in staat de 
vrije doorgang voor humanitaire hulpgoederen te 
realiseren. De brief is geschreven door de Stichting 
Oecumenische Hulp, Stichting Vluchteling, Stichting 
Mensen in Nood, Novib/Gast aan Tafel, Terre des 
Hommes, Unicef Nederland, Memisa Medicus Mundi, 
Tear Fund en het Nederlandse Rode Kruis. Het 
initiatief voor de brief werd genomen door directeur dr. 
Jaap van Soest van de Stichting Mensen in Nood. Van 
Soest: „De politiek heeft beloofd dat de konvooien 
zullen worden doorgelaten. De politiek heeft beloofd 
dat er veilige gebieden voor de moslims zouden 
komen. De politiek moet nu doen wat ze beloofd heeft. 
Dit is de oorlog van de gebroken beloften." De in zestig 
landen opererende hulporganisatie maakt in Centraal-
Bosnië voor het eerst in haar bestaan mee dat 
bevolkingsgroepen die onder de oorlog lijden niet 
bereikt kunnen worden. „We hebben in vele oorlogen 
slachtoffers weten-te bereiken, maar hier stopt onze 
fantasie", aldus Van Soest. De inhoud van de 
magazijnen ter plaatse verdwijnt nu naar andere delen 
in Bosnië.  
 

Leeuwarder Courant / 01-02-1994 
' Geld uit het zuiden voor het zuiden'  

Door Wim Schrijver  

AMERSFOORT - Onder de kerkelijke kasbeheerders 

bestond grote twijfel toen de Oecumenische 

Ontwikkelingscoöperatie EDCS begon. Degenen die 

een aandeel kochten, zagen dit als een gift. Geld 

lenen aan projecten in de Derde Wereld? Ach, veel 

zouden ze niet terugkrijgen. Ze hadden ongelijk, stelt 

de nieuwe directeur van EDCS, mr. Gert H. O. van 

Maanen, tevreden vast. „Er is in de 19 jaar dat wij 

bestaan ƒ 40 miljoen aan rente en aflossing 

teruggekomen."  

Sinds kort is Van Maanen (52) in dienst van in 1975 

door de Wereldraad van Kerken opgerichte EDCS. 

Van Maanen, die in de advocatuur begon, 17 jaar bij 

Nedloyd werkte en de laatste vier jaar lid was van de 

Raad van Bestuur van de ING-Bank, is geen 

onbekende van de EDCS. Samen met mensen als len 

Dales was hij een van de oprichters van de 

organisatie, terwijl hij de laatste jaren het Nederlandse 

lid van de Raad van Bestuur was.  

„Voor mij is het leven na vijven altijd erg belangrijk 

geweest", zegt Van Maanen op de vraag naar de 

aantrekkingskracht van een organisatie met een 

kantoor met niet meer dan 13 personeelsleden in 

Amersfoort en wereldwijd twaalf regiokantoren. Hij was 

actief in het hervormde instituut Kerk & Wereld, was 

vicevoorzitter van de ontwikkelingshulporganisatie 

ICCO en had „vrij veel" met Zuid-Afrika te maken (hij is 

de bedenker van de Sowetokaarsen-acties).  

Hij had altijd al geweten dat hij op pakweg zijn 

zestigste zo’n functie wilde hebben, maar toen de 

vraag eerder op hem afkwam, heeft hij toch ja gezegd. 

„Ik was in de luxueuze positie om dat te kunnen doen", 

aldus Van Maanen, die het van groot belang vindt dat 

op zon stoel iemand met de nodige kennis van zaken 

zit. „Deze organisaties moeten het hebben van 

mensen die ervaring hebben opgedaan in de grote 

buitenwereld. Geen amateuristisch gedoe."  

Mede daardoor is de EDCS zoveel beter aangeslagen 

dan velen aanvankelijk  verwachtten, denkt de nieuwe 

directeur. Op dit moment beheert de coöperatie f 120 

miljoen, waarvan de helft uitstaat bij zon 250 projecten 

in met name de Derde Wereld. „Dat zijn projecten à la 

Max Havelaar koffie, maar ook een uitstekend 

textielproject van 1600 vrouwen in Guatamala, die zo 

het hoofd boven water houden nadat hun mannen 

vermoord zijn." 

EDCS steunt veel vrouwenprojecten. Niet alleen om 

ideologische redenen, vertelt Van Maanen. Vrouwen 

vormen een stabiele factor: ze staan voor hun gezin en 

geven niet snel op. „Mannen willen nog weleens vijf 

dorpen verderop een nieuw bestaan en een nieuw 

gezin beginnen." Het grote verschil met een bank is 

volgens Van Maanen, dat het de EDCS er niet om 

gaat om een paar entrepreneurs in de Derde Wereld 

rijk te maken, maar om groepen kleine boeren, vissers, 

textielwerkers in staat te stellen hun hoofd boven water 

te houden. Er is echte aandacht voor de mensen. De 

ontwikkelingscoöperatie heeft er bewust voor gekozen 

geld te lenen. „Het gaat vaak om 'bom losers', ook 
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naar hun eigen gevoel, die van banken in hun eigen 

samenleving geen krediet krijgen. In deze landen is 

krediet alleen toegankelijk voor mensen die al geld 

hebben. Als je kunt helpen met geleend geld een 

eigen boterham te verdienen en die lening vervolgens 

af te lossen, dan zit daar meer waardigheid in dan dat 

ze regelmatig om giften moeten vragen." Dat blijkt in 

verreweg de meeste gevallen te werken. „En dat is 

buitengewoon inspirerend", aldus Van Maanen.  

Hoewel EDCS projecten helpt die het bij de banken 

nooit halen, hanteert de organisatie economische 

maatstaven. „Als het niet economisch is, dan moet je 

niet doorzetten, dan kunnen mensen alleen maar 

verder terug geslingerd worden." Maar als het eens 

tegenzit „dan zeggen wij: dat risico delen we samen." 

Soms gaat de EDCS-hulp gepaard met giften van 

bijvoorbeeld ICCO of Novib. „Dat is prima, mits het 

bedrijf over zeven jaar staat." 

„Van de ƒ 65 miljoen die nu in projecten zit, heeft ƒ 40 

miljoen al rondgedraaid. Het is dus allang niet meer 

alleen 'noordelijk geld. Wij kunnen tegen mensen in 

Guatamala zeggen: dit geld is afkomstig van kleine 

garnalenkwekers uit Indonesië. Nu zijn jullie aan de 

beurt. En wat jullie aflossen gaat daarna naar een 

textielproject in Afrika." Geld uit het zuiden voor het 

zuiden dus. Ook „heel prima" vindt Van Maanen dat 

tweederde van de Raad van Bestuur uit de Derde 

Wereld komt, waarvan de helft vrouwen.  

Met een bijdrage van in totaal ƒ 17 miljoen is de 

grootste participant in de EDCS de NVOC, die tot voor 

kort in Leeuwarden gevestigd was, maar onlangs is 

verhuisd naar Utrecht. Bij de NVOC zijn 2400 mensen 

en kerkelijke groepen aangesloten.  

 
Van Maanen: „Geen amateuristisch gedoe."  

Foto LC / Wim Schrijver 

 

 

Nederlands Dagblad / 10-02-1994 
Klokgelui als protest tegen geweld in Joegoslavië  

AMERSFOORT (ANP) - De Raad van Kerken in 

Nederland roept de kerken op in de komende 

vastentijd zaterdags om twaalf uur de klokken te luiden 

voor vrede in het voormalig Joegoslavië. De Raad 

heeft hiertoe gisteren besloten op initiatief van de 

Stichting Oecumenische Hulp (SOH).  

Het klokgelui moet een protest vormen tegen 

nationalisme, racisme en etnisch geweld in voormalig 

Joegoslavië, zegt secretaris ds. W. van der Zee van de 

Raad. Tegelijk is het een oproep tot gebed en een 

opwekking tot solidariteit met de betrokkenen. De 

Raad van Kerken ontvangt veel telefoontjes en brieven 

van mensen die hun verbijstering over de oorlog in het 

vroegere Joegoslavië uiten. Hoewel zij 

hulporganisaties kunnen steunen, vluchtelingen 

kunnen opvangen of contact kunnen onderhouden met 

slachtoffers, hebben ze toch het gevoel machteloos te 

staan. Het klokgelui zou vanaf volgende week 

zaterdag tot de zaterdag voor Pasen te horen moeten 

zijn. Van der Zee erkent dat het de vrede in 

Joegoslavië niet veel dichterbij zal brengen. „Het lost 

niets op. Maar het brengt wel in herinnering. Het is een 

belangrijk signaal."  

Trouw en de Volkskrant / 12-02-1994 
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Trouw / 25-03-1994 
Anders 

In Trouw van 21 maart staat dat P. Boomsma, 

voorzitter van de gereformeerde generale synode, een 

hekel zou hebben aan de oproep tot gebed vanaf de 

moskee en aan hoofddoekjes. Het wordt tijd dat hij met 

vakantie gaat naar een ander land dan Nederland. Een 

land waar andere geloven beleden worden en men er 

anders uitziet want het lijkt er nu op dat hij zijn oren en 

ogen sluiten wil voor anders-gelovigen en er 

andersuitzienden. Niet alle moslims zijn 

fundamentalisten, net zo min als er alleen maar 

protestantse fundamentalisten zouden zijn. Ik hoop 

van harte dat we wel blijven omzien en luisteren naar 

elkaar want anders kunnen het werelddiakonaat en de 

oecumenische hulp ook wel opgegeven worden.  

Buitenpost, Henna Visser 

 

Trouw / 10, 11, 14, 17, 21, 28 en 30-05-1994 

idem 04, en 06--06-1994 

BOUWEN aan de TOEKOMST  

 

Op zaterdagmiddag 18 1994 organiseren ochtendblad 

Trouw en de gezamenlijke organisaties voor Zending, 

Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking van 

de protestantse kerken (ZWO) de bijeenkomst Bouwen 

aan de toekomst: waar bemoeien we ons mee? 

Moeten overheden, internationale organisaties, 

hulporganisaties, vakbonden en bedrijven uit het 

Noorden het proces van wederopbouw ondersteunen? 

En welke organisaties zijn in de beste positie om de 

wederopbouw te ondersteunen?  

 

Eregast tijdens de bijeenkomst is Bisschop Tutu uit 

Zuid-Afrika. Hij zal spreken over de veranderingen in 

Zuid-Afrika en de rol van de kerken bij de 

wederopbouw.  

Minister Pronk is gevraagd de dag af te sluiten met zijn 

visie op wederopbouw in het perspectief van de 

Noord-Zuid relatie.  

Esther Bootsma, redacteur buitenland van Trouw 

vertelt over het wederopbouwproces in Cambodja, dat 

zij onlangs bezocht. Verder is er een forumdiscussie 

waaraan deelnemen:  

- Mevrouw D. Ghidei, juriste en afkomstig uit Eritrea  

- De heer A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter Verbond van 

Nederlandse Ondernemingen  

- De heer A.A. Westerlaken, voorzitter Christelijk 

Nationaal Vakverbond 

- Mevrouw B. Stolte, projectmedewerker van de 

Stichting Oecumenische Hulp  

- De heer D. Oosting, oud-directeur van Amnesty 

International ' 

Forumleidster is mevrouw M. van Putten, lid van het 

Europees Parlement  

Plaats: Jacobikerk, Jacobistraat 171, Utrecht  

Wanneer: 18 juni 1994 van 13.00 uur tot 17.00 uur 

Toegangsprijs: f 7,50 

Reageer snel want het aantal plaatsen is beperkt, 

toewijzing gebeurt op volgorde van aanmelding. Na 

het insturen van de bon ontvangt u een bevestiging 

van uw reservering en nadere informatie over de 

middag. Informatie: Stichting Oecumenische Hulp, 070 

- 710 614 

Stuur onderstaande aanmeldingsbon vóór 20 mei in 

een gefrankeerde envelop naar de Stichting 

Oecumenische Hulp, Postbus 13077, 3507 LB Utrecht. 
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Diverse (Alle) kranten / 16, 18, 19 en 21-05-
1994 
 

 

 

Nederlands Dagblad / 21-05-1994 
Miljoen gulden van SOH voor vluchtelingen uit 

Ruanda 

UTRECHT - De Stichting Oecumenische Hulp (SOH) 

heeft gisteren een miljoen gulden beschikbaar gesteld 

voor hulpverlening aan vluchtelingen uit Ruanda. Zij 

reageert daarmee op de oproep van de Wereldraad 

van Kerken en de Lutherse Wereldfederatie aan hun 

lidkerken om in totaal zeventien miljoen gulden voor 

noodhulp aan Ruanda te schenken. Het bedrag is 

afkomstig van de hervormde en de gereformeerde 

werelddiakonaten en van de donateurs van de 

stichting. De opbrengst van de vorige week begonnen 

nationale actie 'Ruanda bloedt' van de gezamenlijke 

hulporganisaties is er nog niet in betrokken, zegt een 

woordvoerder. Daarvan krijgt SOH veertien procent. 

ANP 

 

De Volkskrant / 28-05-1994 
Mensenrechtenorganisatie African Rights: 

neutraliteit VN bevordert slachtpartijen ‘Bestand 

Ruanda is vrijbrief voor moordenaars’ 

Van onze buitenlandredacteur Wim Bossema 

AMSTERDAM 

De pogingen van de Verenigde Naties om een staakt-

het-vuren tot stand te brengen in Ruanda werken 

voortzetting van de moordpartijen in de hand. Het VN-

beleid wordt ingegeven door een misvatting over de 

volkerenmoord die in het Middenafrikaanse land 

plaatsvindt, zo stelt de mensenrechtenorganisatie 

African Rights in een nog niet gepubliceerd rapport. 

Na een uitgebreid onderzoek in Ruanda komt de 

organisatie tot de conclusie dat alleen de rebellen van 

het Ruandees Patriottisch Front (RPF) de 

slachtpartijen tot staan kunnen brengen. In geval van 

een staakt-het-vuren krijgen de extremistische Hutu-

milities, de Interahamwe, vrij spel bij hun 

volkerenmoord op de Tutsi's. 

African Rights stelt vast dat het RPF - dat voornamelijk 

bestaat uit Tutsi's - gevangen genomen 

Hutumoordenaars standrechtelijk executeert, maar dat 

de burgerbevolking relatief veilig is in de gebieden die 

de rebellen op het regeringsleger hebben veroverd. 

De VN, secretaris-generaal Boutros Ghali voorop, 

gaan er nog steeds van uit dat de burgeroorlog de 

bron van het geweld is. Ten onrechte, meent de 

organisatie. Bij de militaire handelingen vallen naar 

verhouding weinig slachtoffers. Volgens African Rights 

bestaat er een taakverdeling tussen het regeringsleger 

en de moordcommando's van burgers. Het leger houdt 

het RPF op afstand, terwijl de Interahamwe de Tutsi's 

uitroeien. 

De officiële interim-regering van president Theodor 

Sindikubwabo organiseert de slachting en moet 

daarom verdwijnen. Onderhandelingen met het oude 

bewind verlengen het drama in Ruanda alleen maar. 

'Het grootste gevaar van het sturen van VN-soldaten is 

dat zij schadelijke of onbelangrijke taken uitvoeren en 

zo soelaas, legitimiteit of de facto steun bieden aan de 

interim-regering.' 

Geen van de opties die nu in de Veiligheidsraad de 

ronde doen biedt uitzicht op vrede, aldus het rapport. 

Het plan om het vliegveld van Kigali onder VN-bestuur 

te plaatsen om humanitaire hulp te kunnen verlenen, is 

achterhaald. Als het RPF de hoofdstad geheel 

verovert, zijn er geen problemen bij de hulpverlening 

meer. 

De Amerikaanse voorkeur om veilige gebieden te 

scheppen voor vluchtelingen biedt betere 

perspectieven, maar de Hutu-milities zullen alles doen 

om de vluchtelingenstroom tegen te houden. 

Bovendien kunnen de moordenaars er tijdelijk hun 

toevlucht zoeken, zoals ze al in de 

vluchtelingenkampen in Tanzania hebben gedaan. 

De VN hebben schandelijk gefaald in de eerste dagen 

van het bloedbad, aldus African Rights, en het is nu te 
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laat voor een ingrijpen. De belangrijkste taak voor de 

VN-macht zou nu het beschermen van burgers moeten 

zijn. Duizenden Tutsi's en leden van de Hutu-oppositie 

hebben hun toevlucht gezocht in stadions en andere 

openbare gebouwen. De VN zou die moeten gaan 

bewaken, zoals dat met één stadion al met succes 

gebeurt. 

De organisatie wil dat de VN een onafhankelijk 

onderzoek laten instellen naar de vraag waarom zij zo 

ernstig hebben gefaald in Ruanda. Alle relevante VN-

documenten moeten daarvoor worden vrijgegeven en 

de betrokken VN-functionarissen moeten worden 

verhoord door de commissie. 

African Rights wijst op het belang van de afloop van 

het bloedbad voor andere landen. Er bestaat een 

ernstig gevaar dat de slachtingen overslaan op 

Burundi en de Zaïrese provincie Kivu indien de 

volkerenmoord door het Ruandese regime zonder 

gevolgen blijft. 'Dictators zullen nauwlettend toezien 

hoe de wereld reageert.' 

De organisatie verwijt de VN dat zij zich te veel 

hebben laten leiden door Frankrijk, een bondgenoot 

van het regime van de omgekomen president generaal 

Habyarimana. Terwijl in de eerste week vele 

belangrijke oppositieleiders, de premier en ministers 

van de overgangsregering en mensenrechtenactivisten 

stelselmatig werden vermoord, sprak Boutros Ghali 

van moordpartijen tussen Hutu's en Tutsi's. 

Door een bizar toeval zat Ruanda net in de 

Veiligheidsraad en kon de minister van Buitenlandse 

Zaken er een schandelijke toespraak houden, waarin 

hij de Tutsi's de schuld gaf. Dit en de terugtrekking van 

de VN-vredesmacht nadat de blanken waren 

geëvacueerd, heeft het gezag van de VN bij de 

slachtoffers van de volkerenmoord ernstig aangetast, 

aldus de organisatie. De VN moeten de schijn van 

neutraliteit, waardoor de vluchtelingen in RPF-

gebieden verstoken zijn van hulp, laten varen. De VN 

zouden juist massaal aanwezig moeten zijn in die 

streken, ook om toe te zien dat het RPF de 

mensenrechten eerbiedigt. Het doel van de VN-

interventie moet volgens African Rights zijn een 

nieuwe regering van de oppositie en het RPF te 

helpen installeren, waarin geen plaats kan zijn voor de 

Hutu-extremisten. De Interahamwe, de Presidentiële 

Garde en de gendarmerie moeten worden ontbonden. 

De aanstichters van het bloedbad - in het rapport staat 

een lange lijst met hun namen - moeten terechtstaan. 

Voor de militieleden wil African Rights een amnestie, 

maar zij moeten worden uitgesloten van een nieuwe 

politiemacht en een nieuw ambtenarenapparaat. 

Voorlopig kan van verkiezingen geen sprake zijn.  

Het rapport wordt maandag besproken in Den Haag 

door politici, hulporganisaties en 

mensenrechtenorganisaties. De bijeenkomst wordt 

georganiseerd door de Stichting Oecumenische Hulp 

(SOH). 

 
Ruandese vluchtelingen wachten in een opvangkamp 

in Tanzania op een arts.  
FOTO WITOLD KRASSOWSKI/TRANSWORLD 

 

Trouw / 06-06-1994 
Kerk Plan voor kerkelijke waarnemers Rwanda 

Leusden - De Stichting oecumenische hulp (SOH) wil 

zo snel mogelijk hulpverleners uit Nederland als 

mensenrechten-1 Waarnemers naar Rwanda sturen. 

SOH-medewerker H. van Apeldoorn riep afgelopen 

zaterdag op een bijeenkomst van zendelingen die in 

Rwanda 9ewerkt hebben alvast mensen op om zich 

als vrijwilliger te melden. 

Ongeveer 70 mensen waren in het Dienstencentrum 

van de gereformeerde kerken in Leusden bijeen 

9ekomen om overleden collega's en dienden in 

Rwanda te herdenken. Het zou voor het eerst zijn dat 

de Kerken mensenrechten-waarnemers naar een 

oorlogsgebied, doorgaans sturen de Verenigde Naties 

dergelijke afgevaardigden. Volgens Van Apeldoorn 

willen de kerken niet wachten op initiatieven van de 

VN, wel willen ze eventueel in een later stadium 

samenwerken. Omdat het om een gevaarlijke missie 

gaat zal de SOH hoge eisen stellen aan de 

waarnemers. Van Apeldoorn: „We zoeken mensen die 

de taal spreken en die eerder in Rwanda gewerkt 

hebben. Ze moeten zeer Voorzichtig te werk gaan 

willen ze liet zelf het slachtoffer worden van de 

moordpartijen."  

SOH-Nederland waarin de hervormde en de 

gereformeerde kerken participeren zal voor de 

uitvoering van dit plan samenwerken met de 

Wereldraad van kerken, de Lutherse Wereldfederatie 

en verschillende andere Europese oecumenische 

hulporganisaties. Deze wereldwijde interkerkelijke 
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samenwerking is onder de naam Church World Action- 

Ruanda twee weken geleden opgericht, na een 

bezoek van de SOH aan vluchtelingenkampen in 

Rwanda, waaraan Van Apeldoorn deelnam. 

Met neergeslagen ogen luistert E. Hellemans in 

Leusden naar de dwingende oproep van Van 

Apeldoorn. Zwijgzaam staat ze tussen een groep 

collega's die solidair de armen om haar heen hebben 

geslagen. Ze huilt. Ze begrijpt de noodkreet van Van 

Apeldoorn, maar ze heeft op dit moment het gevoel 

dat de oproep te laat komt. Voorlopig zal ze niet 

terugkeren naar Rwanda. Als directrice van een 

verpleegstersschool werkte Hellemans vanaf het begin 

van de jaren zestig samen met Hutu's en Tutsi's. Deze 

zending startte destijds als een 

samenwerkingsverband tussen de Belgische 

protestantse kerken, de Gereformeerde kerken in 

Nederland en de Rwandese presbyteriaanse kerken. 

Hellemans vertrok als een van de laatste hulpverleners 

nog geen maand geleden vanuit Kirinda, een klein 

plaatsje ongeveer honderd kilometer van de hoofdstad 

Kigali naar Nederland. Wat ze heeft meegemaakt kan 

ze nog niet vertellen. Daarvoor zijn de herinneringen 

nog te vers. Moedeloos mompelt ze: „Ze richten een 

hel aan met hun zelfgemaakte speren en messen. Ik 

was erbij. Verschrikkelijk." 

Naast haar zit een 34-jarige Rwandees die zijn naam 

liever niet wil noemen. Hij is Tutsi en samen met 

Hellemans gevlucht naar Nederland. Momenteel zit hij 

in een asielzoekerscentrum. ~lk ben gered uit het land 

van moordenaars. Nooit wil ik meer terug. Wat daar is 

gebeurd kan ik niet onder woorden brengen." Samen 

bezoeken ze de herdenkingsdienst die in de kapel van 

het Dienstencentrum wordt gehouden. Een van de 

zendelingen leest voor uit Klaagliederen. De groep zit 

in een grote kring rond een tafel met daarop een lint in 

de vorm van een kruis. Om de beurt mogen de 

mensen op dit kruis een waxine-kaarsje leggen voor 

de overleden collega's. 

Frustratie 

Behalve het verdriet om de Rwandese overledenen 

overheerst bij sommigen ook teleurstelling en 

frustratie. Ds L. R. Krol, Afrika-secretaris van de 

gereformeerde kerken: „De kerken hebben in Rwanda 

gefaald. We hebben de leiders van der strijdende 

partijen op politiek niveau wel bij elkaar gebracht, maar 

op plaatselijk terrein hebben we het tribalisme 

onderschat", aldus de ontroerde predikant. 

„Vijfentwintig jaar hebben we een muur gebouwd van 

vrede en gerechtigheid. Alles is vernietigd. We moeten 

weer helemaal opnieuw beginnen. En dat is niet voor 

de Afrikanen, maar ook. voor ons vreselijk frustrerend." 

Overigens bestreed Krol de opvatting dat het effect 

van de gereformeerde zending in Rwanda „nul komma 

nul procent" zou zijn geweest. 

 

Trouw / 10-06-1994 
Goedkope charters voor geestelijken  

door Agnes Amelink 

VOORBURG - Missionarissen, zendelingen en 

ontwikkelingswerkers, kortom alle reizigers voor goede 

doelen, krijgen bij de internationale 

luchtvaartmaatschappijen korting. Hoeveel, dat 

verschilt per onderneming en per bestemming en er 

valt zakelijk over te onderhandelen. Dat moet in 

groepsverband; de KLM is niet zo gek dat ze aan ieder 

die zich in habijt aan de balie meldt automatisch 

reductie aanbiedt. 

Veel al dan niet christelijke hulporganisaties laten dat 

onderhandelen graag over aan een reisbureau of een 

gespecialiseerde reisorganisatie. Eén van die 

specialisten bestaat al sinds de doorbraak van de 

luchtvaart na de tweede wereldoorlog, en vandaag 

wordt in Nijmegen een proefschrift verdedigd dat de 

geschiedenis schetst van deze bijzondere 

reisorganisatie, die tegenwoordig voluit Raptim 

Intercontinental BV heet. 

Roomse nestgeur 

Voor wie het verhaal van Raptim leest is het bijna 

wonderbaarlijk dat de christelijke hulpverleningswereld 

over de volle breedte van de oecumene met Raptim 

reist, want er stijgt een krachtige roomse nestgeur op 

uit 'Een bevlogen onderneming', het proefschrift van 

A.G. Verhoef. Raptim was sinds in 1947 de eerste 

charter met witte paters naar Oeganda vertrok, 

jarenlang uitsluitend gericht op de r.-k. missie. Raptim 

is het latijnse woord voor snel, maar stond bij de 

oprichting voor Romana Associatio Pro Transvehendis 

Itinetantibus Missionariis. Die betekenis verdween toen 

in 1970 ook protestanten in het bestuur kwamen. Bij 

de oprichting in 1949 waren alle belangrijke ordes en 

congregaties die zich met missie houden 

vertegenwoordigd; van begin af aan waren daar ook 

Belgische bij. In 1958 weigerden de hoogste Raptim 

instanties nog een verzoek om ook dominees te 

mogen vervoeren. Een paar jaar later, in 1963 werd dit 

besluit weer herzien: anglicanen en eventueel ook 

vertegenwoordigers van andere christelijke 

denominaties mochten ook mee om de 

chartervliegtuigen zo vol mogelijk te laten vertrekken. 

R.-k. geestelijken hielden wel voorrang. Vanaf het eind 

van de jaren zestig is Raptim ook actief de markt 

opgegaan om buiten de eigen r.-k. kring klandizie 

binnen te halen; ook organisatorisch werd toen de 

basis verbreed. De groei was onstuimig; hij ging 
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ongeveer gelijk op met de expansie van de luchtvaart. 

Het werd dringen op de markt en de concurrentie in de 

reiswereld werd steeds feller. Raptim was daardoor 

wel gedwongen hard mee te groeien om niet ten onder 

te gaan. Dat lukte, zij het dat de oprichting van allerlei 

zelfstandige Raptims elders in Europa en verspreid 

over de rest van de wereld dikwijls moeizaam verliep. 

Over de soms vermakelijke verwikkelingen vertelt 

Verhoef uitvoerig in zijn proefschrift. Het boek ontbeert 

overigens anekdotes over de reizen zelf en die zijn er 

wel volop. 

Kuddes olifanten 

Zeker in de beginjaren van Raptim, toen een vliegreis 

naar Afrika nog verscheidene dagen in beslag nam, 

gebeurden er de gekste dingen. Aanvankelijk werden 

de missionarissen vervoerd per charter en de vaste 

bemanning van die kisten vol geestelijken deinsde er 

onderweg van Cairo naar Entebbe bijvoorbeeld niet 

voor terug om met duikvluchten kuddes olifanten op te 

jagen. Het mag een wonder heten dat in de 

geschiedenis van Raptim geen ongelukken 

voorkomen. Overigens kwam in 1973 definitief een 

einde aan de chartervluchten. In alle opzichten 

gelukkig was de onderneming niet. De kern van de 

problemen is vanaf het begin de spanning tussen 

commercie en ideële doelstelling geweest. Raptim was 

immers een organisatie van en voor de missie. Het 

geld dat verdiend werd kwam weer ten goede aan de 

missie, in de vorm van zo laag mogelijke tarieven. 

Vanaf de jaren zestig heeft Raptim Nederland zich wat 

de commerciële activiteiten betreft liberaal gedragen. 

De missie was het beste gediend met een zakelijke 

opstelling. Dat bracht Nederland echter wel in conflict 

met Rome. Daar was inmiddels ook een Raptim 

opgezet (vanuit Nederland en bemand door 

Nederlanders) en het was de bedoeling dat daar het 

hoofdkwartier zou ontstaan van een krachtig 

wereldwijd netwerk. Dat is er nooit van gekomen. De 

Romeinse vestiging wilde alles precies volgens de 

Vaticaanse regels laten verlopen, dat wil zeggen: 

Raptim moest een strict r.-k. organisatie blijven. Het 

sterke Raptim Nederland verzette zich daar met 

succes tegen. Jarenlang was er getouwtrek om de 

vraag hoe ver de invloed van Rome moest reiken. De 

kwestie speelde zich af in de jaren zestig, toen r.-k. 

Nederland op veel fronten rebelleerde tegen Rome. 

Op basis van de uitkomsten het tweede Vaticaanse 

concilie meende men ruimte te kunnen claimen, 

bijvoorbeeld voor oecumenische samenwerking. 

Raptim Nederland was, in de persoon van de 

toenmalige voorzitter F.J.H.M. van der Ven, graag 

bereid om in Rome de leiding op zich te nemen om 

orde op zaken te stellen, maar Rome was van die hulp 

niet gediend. De weinig diplomatieke manier waarop 

de Nederlandse kritiek was overgebracht - Raptim 

Rome was traag, incompetent en weigerde 

commercieel te denken, luidden enkele van der 

verwijten - zorgde uiteindelijk voor een definitieve 

breuk. Nederland koos voor een eigen koers die 

inhield dat in 1970 ook andere dan r.-k. 

hulporganisaties in Raptim gingen deelnemen. 

Tegenwoordig zijn onder andere de Nederlandse 

zendingsraad, en de Stichting oecumenische hulp bij 

de BV betrokken. Niet dat de geschiedenis sindsdien 

gladjes is verlopen. De spanning tussen de hoge 

doelstelling en de eis om het bedrijf gezond te houden 

tekent de onderneming eigenlijk nog steeds. Raptim 

Intercontinental, dat wordt geleid door F.W.M, van der 

Ven, zoon van de grote motor in de jaren zestig en 

oomzegger van de founding father, witte pater G. van 

der Ven, heeft net weer een reorganisatie achter de 

rug. Een deel van de commerciële activiteiten is 

verkocht aan Meeus Reizen in Tilburg en drie 

reiswinkels (in Tilburg, Den Haag en Lausanne) zijn 

gesloten. Verder likt het de wonden die werden 

geslagen door een mislukte fusie met Raptim België. 

Dit avontuur duurde van 1988-1992. Van der Ven 

betreurt het nog steeds dat het niet mogelijk was de 

krachten te bundelen, maar ook in dit geval liep het 

spaak op de vraag hoe ver je moest gaan met puur 

commerciële reizen. Van der Ven: „De Belgen wilden 

zich niet op de ideële kant concentreren." Om dichtbij 

de idealen te blijven en tegelijk de markt te verbreden 

legt Raptim zich nu naast het organiseren van reizen 

voor missie-zendingsen ontwikkelingswerkers toe op 

speciale projecten. In samenwerking met de 

Latijnsamerikaanse vakbond CLAT is er een 

programma ontwikkeld gericht op reizen naar Brazilië, 

waarbij de deelnemers gezamenlijk optrekken en 

logeren bij CLAT-medewerkers. 

Per charter naar de missiegebieden in Afrika. Boven 

de Sahara wordt tijdens een Raptim-vlucht de heilige 

mis opgedragen.  

Exclusieve reizen 

Verder kunnen jongeren met Raptim naar Sri Lanka 

naar een interreligieus ontmoetingscentrum, om kennis 

te maken met hindoes, moslims en boeddhisten. 

Raptim heeft ook nog een glimmende brochure met 

toeristische reizen naar verre oorden in de schappen 

liggen. Dat zijn exclusieve reizen op individuele basis. 

Van der Ven beschouwt dit programma als een restant 

uit de commerciëlere periode. „Als je vaste klanten 

erom vragen, waarom zou je het hen dan niet blijven 

leveren", aldus Van der Ven. Met massatoerisme 

hebben deze trips niks te maken, verzekert hij erbij, 

want toerisme naar Derde wereldlanden heeft immers 

behalve goede (economische) ook kwalijke kanten. 

„Het is onze doelstelling om een relatie te leggen 

tussen hun wereld en de onze, zonder hun, zoals in 



 

SOH, Stichting Oecumenische Hulp in de kranten van 1994, pag. 13 

 

het verleden eenzijdig onze waarden te willen 

overbrengen." In dit beleid past ook en misschien wel 

in toenemende mate nu het noorden almaar verder 

seculariseert, het vervoer van het zuiden naar het 

noorden. Nu al komt tachtig procent van de klandizie 

van Raptim van buiten Nederland; de reisorganisatie 

heeft tien zusterorganisaties en 200 agenten in 80 

landen. De BV heeft nog 25 mensen in dienst.  

A.G. Verhoef:  

Een bevlogen onderneming, veertig jaar Raptim 

Reisorganisatie 1949-1989, KDC/KSC, Nijmegen. Prijs 

f 50,- waarvan f 30,- ten goede komt aan dove 

kinderen in Kenia. 

 
Een foto uit 1955. foto klib/kdc Nijmegen 

 

Nederlands Dagblad / 11-06-1994 
Hulpverlenen met de handen in het haar 

door Herman Veenhof  

AMSTERDAM - Noodhulp verlenen op afstond. Het 

klinkt onlogisch en dat is het ook. Zelfs in Ruanda, 

waar de regeringscoalitie wordt gevormd door 

machinegeweer en kapmes. Maar het brengen van 

goederen per vliegtuig naar buurlanden en het 

beredderen van opvangkampen daar is het enige dat 

ook ervaren organisaties nu kunnen doen. Gek 

genoeg lukt dat beredderen goed. Want Ruanda is 

even bloederig als overzichtelijk. In mei stond een 

week lang het gironummer 555 open. onder de 

noemer Ruanda bloedt. „De actie loopt door", zegt 

David Mulder van Novib, die de actie coördineert. 

Woensdag was er 4.770.000 gulden binnengekomen. 

 
Vluchtelingetjes die aan de gewelddaden in Ruanda 

zijn ontkomen. Ze verkeren in een shock na het zien 

van de ellende daar. 

Het valt de 'samenwerkende hulporganisaties' mee, al 

is het bedrag maar een fractie van wat er in dezelfde 

tijd aan krasloten doorheen ging. Intussen gaat de 

massaslachting in Ruanda door. Woensdag werd de 

Zuidruandese stad Nyemata ontdekt, waar 

tienduizenden zijn neergemaaid en honderden lijken 

dagenlang in een kerk lagen. Gedood tijdens de mis. 

Wat kunnen de hulpclubs nu, hoe vergaat het hun 

Ruandese medewerkers en wat verwachten ze van de 

nabije toekomst? Een rondgang. 

 
Een vluchtelingenkamp nabij de grens met Tanzania. 

En meteen al een optimistische noot, van Egbert 

Fokkema, voorlichter bij ZOA Vluchtelingenzorg. 

„Ruanda is een klein land, maar een land dat een 

betere infrastructuur en een betere voedingssituatie 

had dan bij voorbeeld Soedan. Dat betekent dat 

noodhulp wordt verstrekt aan mensen die weerbaarder 
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zijn. Je ziet dat de hulp ook meteen goed wordt 

georganiseerd, met veel inzet van lokaal personeel, 

bestaande ziekenhuizen en verplegers. De hulp lukt 

dus. Maar natuurlijk zijn het de massaslachtingen die 

de media halen. Die maken deze oorlog zo ellendig." 

 

ZOA verstrekte vanaf april al voedselpakketten via de 

kanalen van World Vision. In mei ging een survey-

team naar Ngara in Tanzania, de stad die een 

knooppunt van hulpverlening is geworden. Maar de 

grote clubs besloten geen kleintjes mee Ruanda in te 

nemen. Het Internationale Rode Kruis kreeg de regie 

van een strak programma. „Of het toeval is dat juist de 

christelijke organisaties uit de boot vielen, dat kun je 

nooit bewijzen", zegt Fokkema. In het noorden van 

Ruanda, in handen van RPF en deels ontvolkt, is de 

hulp nu 'op orde. De RPF wijst deze week kampen in 

zuidelijk Ruanda, waar de gevechten hevig zijn, toe. 

ZOA, dat tot nu toe vier ton in de Ruanda-noodhulp 

stak, houdt een team van tien mensen standby, omdat 

een hoge RPF-strijder, ineens gebombardeerd tot 'een 

soort minister van wvc, de ZOA noemde voor het 

verzorgen van een kamp van 50.000 vluchtelingen bij 

Gitarama. 

Optimisme? Machteloosheid. Dat is ook het 

sleutelwoord in de hulpverlening aan Ruanda. Het is 

dweilen met de kraan open, omdat bijna elke 

organisatie ervan uitgaat dat de burgeroorlog die deze 

week in alle hevigheid oplaaide, gewoon uit zal 

woeden. Ook al besloot de VN dan toch tot een 'snelle' 

inzet van 5500 blauwhelmen en ook al zaten rebellen 

en regering deze week samen aan tafel. De beste 

ontwikkelingswerkers in Ruanda, de mensen die er 

vaak al tientallen jaren waren, zijn weg. Gevlucht vol 

afgrijzen, om hun eigen leven te redden. Vol zorg over 

de achterblijvers, de Ruandese medewerkers, de 

pastoralen, de weerloze, ontroerend Frans sprekende 

nonnen, de vreedzame enkelingen, maar ook 

drenkelingen in een zee van geweld. De pastorale 

ontwikkelingswerkers willen niet praten. Het is te veel, 

het contrast is te groot; het contrast tussen Ruanda, 

binnen weken veranderd van gespannen, maar ook 

lieflijk en vruchtbaar, in een hel, waar de lijken mest 

vormen op ongeoogste akkers, en Nederland, waar de 

kloosters en familie begrip bieden, maar bij de 

verwerking verstek moeten laten gaan. Bij de Witte 

Paters en de Witte Zusters in Boxtel kent men de drie 

teruggekeerde paters en de enkele zusters. Maar ze 

zijn niet in het klooster, zegt pater Hans Rems. „Ze zijn 

naar huis, naar familie, om tot rust te komen." In België 

zijn meer ex- Ruandawerkers. Daar vinden de 

Nederlandse geestelijken ook opvang en is deze week 

een eerste aarzelend overleg geweest over hoe de 

toekomst van de hulpverlening eruit moet zien in een 

land waar het moorden regel is geworden. Maar ook in 

Brussel en in andere provincialaten' is de bereidheid 

tot gesprek niet groot. „Ik heb geen zin om te praten. Ik 

kan het gewoon niet. U kunt alle gewelddaden toch 

goed volgen in de media. De hele wereld kan het heel 

goed volgen", zegt pater Kees Maas, thuis bij zijn 

familie in Goirle. Ook een gesprek over wat al dit 

geweld betekent voor kerk en geloof in Ruanda, gaat 

hij uit de weg. „Later misschien, nu niet. Ik kan het 

niet." 

De samenwerkende hulporganisaties, dat zijn er 

negen: Artsen Zonder Grenzen, Memisa, Mensen in 

Nood, het Nederlandse Rode Kruis, Novib, stichting 

Oecumenische Hulp, Tear Fund, Terredes Hommes 

en Unicef Nederland. 

De hulpverlening bestaat uit het helpen in 

opvangkampen in vooral Oeganda en Tanzania en 

pogingen hulpgoederen het land in te krijgen. De 

vluchten op het vliegveld van Kigali werden gestaakt 

vanwege de artillerieduels daar. Sinds maandag is het 

vliegveld van Entebbe in Ouganda vertrekbasis voor 

VN-vrachtwagens die medicijnen en voedsel naar 

Kigali moeten brengen. Dat lukt soms, met goederen 

in mondjesmaat. Retour gaan gewonden, vooral 

kinderen, die soms letterlijk van de lijken van hun 

moeders afgeplukt worden, en oudere mensen. Het 

Italiaanse Rode Kruis bezorgde honderd kinderen een 

enkele reis naar het ziekenhuis in Rome, met in het 

toestel de Italiaanse staatssecretaris van buitenlandse 

zaken, Franco Rocchetta. Het toestel werd beschoten 

bij vertrek, volgens de Canadese VN-majoor Plante 

door regeringstroepen. 

Ruim 350.000 vluchtelingen zitten opeengepakt in het 

vluchtelingenkamp van Benaco, in het zuidwesten van 

Tanzania. Naar Oeganda gaan Hutuvluchtelingen niet 

zo graag, omdat de Oegandese regering met mitsen 

en maren het RPF steunt. Burundi, zelf ook een klein 

en instabiel land, zit vol. In Benaco, een menselijk 

pakhuis van twintig vierkante kilometer, leven Hutu's 
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en Tutsi's door elkaar. Vluchtelingen zien er de 

moordenaars van hun familie. Die spanningen komen 

bij het dagelijks gevecht om het rantsoen dat VN en 

samenwerkende organisaties uitdelen: bloem, soja en 

met chloor gezuiverd drinkwater. 

De internationale hulpverleners lopen een race tegen 

de klok. De UNHCR en Stichting Vluchteling zijn bezig 

de massakampen in Tanzania in kleinere eenheden te 

splitsen. Tear Fund was al werkzaam in de oostelijke 

regio langs de rivier de Kagara, in en rondom het 

kerkelijk ziekenhuis van Mgwanze, net over de 

Tanzaniaanse grens. Voorlichter Petra de Groot: 

„Onder regie van de UNHCR worden in de drie 

kampen van Benaco allerlei zaken opgezet om een 

dagelijks leven te herstellen. Wij zijn vooral bezig met 

onderwijsvoorzieningen en speciale hulp voor 

kinderen. Tear Fund Engeland heeft het voortouw. Wij 

krijgen in Nederland middelen van onze donateurs en 

via giro 555. De ruim vier miljoen die daar op staan, 

worden verdeeld naar grootte van de deelnemende 

organisaties. Voor ons is dat vier procent." 

Een half miljoen doden, volgens het door Tutsi's 

gedomineerde 'rebellenleger' RPF (het Ruandees 

Patriottisch Front) intussen al bijna een miljoen, 

volgens de meest behoudende schattingen minimaal 

200.000. Twee miljoen vluchtelingen in de buurlanden 

van Ruanda, Tanzania, Oeganda en Burundi, dat zelf 

aan de rand van een burgeroorlog staat. 

Twee miljoen ontheemden in Ruanda zelf: het noorden 

van het land praktisch ontvolkt, op 300.000 

uitgemergelden na, het oosten praktisch veroverd door 

het RPF, in het zuidwesten, nabij Gitarama en het 

Kivu-meer, een ophoping van miljoenen. 

En een doorgaande strijd. De RPF is druk bezig met 

het veroveren van Kigali, waar in vier grote kampen 

50.000 mensen vastzitten. De Ruandese hoofdstad 

telde begin april nog 350.000 mensen, nu een derde 

daarvan. De harde kern van het Hutu-regeringsleger 

zit in het zuiden van de stad, in de wijk Nyamirambo. 

De RPFrebellen schieten zich vanuit het oosten van 

Kigali naar binnen. Het vliegveld ligt onder vuur van 

regeringstroepen na de verovering ervan door het 

RPF. eind mei. De RPF-rebellen opereren ook vanuit 

het door hen veroverde militaire kamp van het 

regeringsleger, Kanombe. 

Achtduizend mensen zitten hopeloos bij elkaar in de 

Kerk van de Heilige Familie. De priesters daar zijn 

bewapend met pistolen. Het ziekenhuis van Kigali is 

kapotgeschoten, het ziekenhuis van het Rode Kruis in 

Kigali functioneert nog een beetje. 

Het regeringsleger is deze week begonnen met een 

tegenoffensief. Dat startte vanuit Gitarama, waar de 

interim-regering zetelt, op tien kilometer van een RPF-

front dat de stad belegert, maar ook de zuidelijke 

autoweg van Gitarama naar Butare en de grens met 

Burundi probeert te veroveren. Die weg is vooralsnog 

de 'life-line' van interimregering en VN-hulptransporten. 

Gitarama zelf, op veertig kilometer zuidwestelijk van 

Kigali, is een knooppunt van wegen. De val van de 

stad betekent de verovering van het land door de RPF-

rebellen. 

De militaire balans: RPF beschikt over ruim 25.000 

strijders, met momenteel een 'hoog moreel' omdat ze 

aan de winnende hand zijn en rekenen op de steun 

van de publieke opinie, gezien de slachtpartijen die het 

terugtrekkende regeringsleger aanrichtte. Het 

regeringsleger, met 35 a 40.000 man troepen, aan de 

verliezende hand, maar beter bewapend en getraind. 

Daarnaast van beide legers losgeslagen eenheden die 

rovend en moordend rondtrekken. Het banditisme als 

basis, de totale politieke anarchie als biotoop en 

geronselde dorpelingen als handlangers. 

En dan de krijgsgevangenen: de meeste RPF-strijders 

die in hun handen vielen, zijn door het regeringsleger 

gedood. Het vuile werk werd en wordt opgeknapt door 

de speciale terreurbrigades van de interahamwe. Ruim 

tweeduizend van deze keurtroepen worden door het 

RPF op hun beurt gevangengehouden in Kabuga bij 

Kigali. Ze worden in leven gehouden en getoond aan 

de pers, inclusief hun in bloed badende 

bekentenissen. 

Oplossingen: een VN-contingent van Afrikaanse 

troepen, omdat geen westers land nu eigen 

blauwhelmen zal inzetten? Afrikaanse troepen, slecht 

bewapend, slecht betaald en zonder veel ervaring in 

VN-verband. De kleine hoeveelheid VNmilitairen die 

nu in Ruanda opereert, onder de naam UNAMIR, kan 

geen strategie met enig gezag ontplooien. Het 

contingent omvatte 2500 blauwhelmen, maar na de 

moord op de tien Belgische VN-ers eind april is het 

ingekrompen tot 300 manschappen. 

Hun taak is humanitair, maar zelfs daar is geen ruimte 

voor: het evacueren van burgers uit Kigali werd een 

week geleden stopgezet. Een overleg maandag tussen 

de bevelhebber van de VN-troepen in Ruanda 

(opererend onder de naam Unamir), generaal-majoor 

Dallaire en de leider van het RPF, Paul Kagame, in het 

dorpje Kabuga, net ten oosten van Kigali, liep op niets 

uit. Kagame weet de slachtpartijen aan het 

regeringsleger, dat naast Tutsi's oook opponerende 

Hutu's doodt. „De slachtpartijen nemen af, niet omdat 

zij zich hebben bedacht, maar omdat er niemand meer 

over is om te doden", concludeerde de 

rebellencommandant. De oorlog woedt dus uit. 
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Een luchtbrug op Kigali en andere steden, waar 

duizenden hongerig en getraumatiseerd bijeen hopen, 

in stadions en rond kerkgebouwen? Een luchtbrug zal 

niet zonder logistieke inzet kunnen van Amerikanen 

en/of Russen, en die is niet in zicht. 

Een politieke coalitie tussen het gematigde deel van 

het RPF, de Tutsi-rebellen, en hun tegenhangers van 

het door Hutu's gedomineerde regeringsleger? Lijkt 

onlogisch, zelfs al heeft de massamoord in Ruanda 

allang het nog min of meer georganiseerde karakter 

van een etnische strijd verloren. Overleg tussen RPF 

en regeringsleger over een staakt-het-vuren, 

afgedwongen door de VN, is alleen formeel. Beide 

partijen, RPF en interimregering in Gitarama, willen 

eigenlijk alleen maar de overwinning. Maar die kan 

alleen maar bestaan uit het beheren van een 

massagraf. 

eindredactie: Willem Bouwman; vormgeving: Reinier 

S. Dorgelo en Folkert Rinkema 

foto’s EPA 

 

Leeuwarder Courant / 16-06-1994 
Wereldraad start hulpproject Ruanda 

GENEVE (ANP) - Internationale kerkelijke organisaties 

hebben besloten tot een speciaal programma voor 

steun aan vluchtelingen uit Ruanda. Zij zullen 

binnenkort hulpteams sturen naar Ruanda en de 

buurlanden Tanzania, Burundi, Zaire en Uganda, zo 

heeft de Wereldraad van Kerken meegedeeld. Het 

hulpprogramma met de naam Acist moet het 

wederzijds vertrouwen onder de vluchtelingen 

versterken en een terugkeer naar hun land mogelijk 

maken, aldus de Wereldraad. Tegelijk moet door de 

aanwezigheid van internationale begeleiders 

uitbreiding van de gewelddadigheden in Ruanda 

worden voorkomen. 

De eerste „teams ter ondersteuning van Afrikaanse 

gemeenschappen", die overwegend uit Afrikanen 

bestaan, zullen binnen zes weken hun 

werkzaamheden in de vluchtelingenkampen beginnen. 

De kosten, een kleine twee miljoen gulden per jaar, 

worden door de Wereldraad en de Lutherse 

Wereldfederatie gedragen. 

De twee organisaties hebben met Pinksteren de 

lidkerken gevraagd in totaal ƒ 17 miljoen voor hulp aan 

Ruanda te bestemmen. Daarvan is tot nu toe ongeveer 

vier miljoen toegezegd. De Stichting Oecumenische 

Hulp in Utrecht nam ƒ 1 miljoen voor haar rekening. 

 

Nederlands Dagblad / 16-06-1994 
Wereldraad stuurt hulpteams Ruanda 

GENEVE / VATICAANSTAD Internationale kerkelijke 

organisaties hebben besloten tot een speciaal 

programma voor steun aan vluchtelingen uit Ruanda. 

Zij zullen binnenkort hulpteams sturen naar Ruanda en 

de buurlanden Tanzania, Burundi, Zaire en Uganda, 

zo heeft de Wereldraad van Kerken meegedeeld. 

Het hulpprogramma met de naam Acist moet het 

wederzijds vertrouwen onder de vluchtelingen 

versterken en een terugkeer naar hun land mogelijk 

maken, aldus de Wereldraad. Tegelijk moet de 

aanwezigheid van internationale begeleiders er voor 

zorgen dat de gewelddadigheden in Ruanda zich niet 

uitbreiden. 

Afrikanen 

De eerste „teams ter ondersteuning van Afrikaanse 

gemeenschappen", die overwegend uit Afrikanen 

bestaan, zullen binnen zes weken hun 

werkzaamheden in de vluchtelingenkampen beginnen. 

De kosten, een kleine twee miljoen gulden per jaar, 

worden door de Wereldraad en de Lutherse 

wereldfederatie gedragen. 

De twee organisaties hebben met Pinksteren de 

lidkerken gevraagd in totaal zeventien miljoen gulden 

(negen miljoen dollar) voor hulp aan Ruanda te 

bestemmen. Daarvan is tot nu toe ongeveer vier 

miljoen toegezegd. De Stichting Oecumenische Hulp 

in Utrecht nam een miljoen gulden voor haar rekening. 

Vertwijfeld 

Tijdens een speciale mis voor Ruanda in de Sint Pieter 

in Rome is woensdag geklaagd over het gebrek aan 

daadkracht van de internationale gemeenschap. 

Kardinaal Joseph Tomko sprak tijdens de dienst, die 

door veertig andere kardinalen werd bijgewoond, van 

„een vertwijfelde traagheid van de internationale 

gemeenschap, wier motieven niet altijd duidelijk zijn".  

EPD/DPA 

 

Trouw / 18-06-1994 
ZATERDAG ZONDAG BOUWEN aan de TOEKOMST  

VERENIGDE NATIES  

door HANS GOSLINGA en LEONOOR MEIJER 

Trouw en de organisaties voor zending, 

werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking van 

de protestantse kerken (ZWO) verzorgen vandaag het 

congres 'Bouwen aan de toekomst: waar bemoeien we 

ons mee?' Moeten overheden, internationale 
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organisaties, hulporganisaties, vakbonden en 

bedrijven uit het Noorden het proces van 

wederopbouw in het Zuiden ondersteunen?, luidt de 

vraag die wordt voorgelegd aan een forum met de 

juriste D. Ghidei uit Eritrea, D. Oosting, oud-directeur 

van Amnesty International Nederland, A. Rinnooy Kan, 

VNO-voorzitter, mevr. B. Scholte, projectmedewerkster 

van de Stichting Oecumenische Hulp en A. 

Westerlaken, CNV-voorzitter.  

Eregast is bisschop Tutu, die zal spreken over de 

veranderingen in Zuid-Afrika. Buitenlandredacteur 

Esther Bootsma van Trouw houdt een inleiding over de 

wederopbouw van Cambodja. Minister Pronk sluit de 

congresdag af.  

Op deze en volgende pagina's een voorproefje op het 

congres: over de wederopbouw van Eritrea en 

Cambodja, een interview met minister Kooijmans van 

buitenlandse zaken en een gesprek met bisschop 

Tutu. 

Nog voor het gesprek is begonnen, onthult hij naar 

aanleiding van een terloopse opmerking spontaan en 

meteen grijns dat hij tegelijkertijd zowel rechts- als 

linkshandig kan schrijven, dat beide handen in 

snelheid niet voor elkaar onderdoen en exact hetzelfde 

schrift produceren, met dit ene verschil dat het schrift 

van de linkerhand spiegelbeeldig is. 

Voor wie het spoor van minister van buitenlandse 

zaken Peter Kooijmans (60) nauwgezet volgt, zal de 

onthulling niet zon verrassing zijn. Die heeft al langer 

de indruk dat de rechterhand van Kooijmans precies 

weet wat de linker doet. Niet veel politici spreiden in 

hun optreden zon zeldzaam evenwicht ten toon tussen 

emoties en rede. Hoe anders zou je ook de afschuw 

over het lijkenhuis Rwanda kunnen combineren met 

een nuchtere taxatie van de kansen om daar effectief 

in te grijpen of op rationele gronden kunnen 

verdedigen dat op het toppunt van de razernij tussen 

de Hutu's en de Tutsi's de Verenigde Naties hun 

troepenmacht uit het land terugtrokken?  

Op een gegeven moment gebaart hij met zijn handen 

en verhaalt over  de verkiezingscampagne. Kooijmans: 

„Op een avond had ik een geweldige aanvaring met 

iemand, die zei: ik heb het gevoel dat onze soldaten 

tegenwoordig pas optreden als ze de plaats van 

bestemming per taxi kunnen bereiken. Zo is het 

helemaal niet. Achteraf zei hij dat hij me had willen 

provoceren. Daarin was hij volstrekt geslaagd. Ik kreeg 

een rood waas voorde ogen." Even later: „Ik word 

soms een beetje kriegelig van die onheilsverhalen: wat 

doet het ertoe wat we in Bosnië doen? Je zal maar in 

Bosnië leven en afhankelijk zijn van 

voedseltransporten, van de aanwezigheid van een stel 

Nederlandse militairen in Srebrenica die daar kennelijk 

als effectief afschrikmiddel werken. We hebben in 

Gorazde gezien wat er gebeurt als ze er niet zijn." 

Het is duidelijk: de bewindsman wil n iets weten van 

een vlucht terug in eigen, veilige haven. Nederland 

speelt een rol op internationaal niveau en moet een rol 

blijven spelen. Juist om het goede binnen de 

Verenigde Naties te bewaren en het slechte van deze 

organisatie te verbeteren. Kooijmans is niet blind. Als 

geen ander beseft hij dat het draagvlak onder de 

internationale organisatie, zowel onder politici als 

onder burgers, dreigt te verschrompelen als niet snel 

wordt opgetreden. Daarom juist is effectieve inzet van 

Nederlandse militairen om de wereldorde te bewaken 

en op te bouwen zo wezenlijk. Echter, niet overal en 

niet altijd. 

Op het netvlies van eenieder staat het grote lijden van 

de Rwandese burger gebrand, toch is dat juist een 

plek waarheen voorlopig geen Nederlandse militairen 

zullen vertrekken. 

„Rwanda is ver weg. Het klinkt misschien egocentrisch 

en egoïstisch maar Nederland heeft een specifieke 

verantwoordelijkheid op het Europese continent. Daar 

liggen onze eerste verplichtingen. Ook al bestaat er 

frictie met de emotie, die loskomt bij het zien van de tv-

beelden en die mensen doet verzuchten: we moeten 

daar toch heen om te helpen."  

De regionale verantwoordelijkheid vormt een 

essentieel onderdeel van de wereldorde die Kooijmans 

wil scheppen: in eerste instantie moeten landen zich 

verplicht voelen aan de ellende en veiligheidsrisico's 

die op hun continent ontstaan. Die moeten zij oplossen 

met behulp van de regionale organisaties op dat 

continent. Landen dienen niet meteen in een huilbui 

naar de VN te rennen. Kooijmans haalt een oud 

Afrikaans gezegde aan. „De vuile was die je binnen 

kunt doen, hang je niet buiten." Hij herinnert zich hoe 

de Afrikaanse leiders handelden in de periode vlak na 

zij de onafhankelijkheid verkregen. De nieuwe leiders 

weigerden met hun problemen naar de VN te stappen. 

Toen een van de Westafrikaanse landen toch met een 

grensconflict bij de organisatie aanklopte, wisten de 

andere leiders uit gêne niet hoe snel ze weer het heft 

in eigen handen moesten krijgen. Dat concept verdient 

uitwerking in de ogen van de minister.  

Hij komt terug op de „georganiseerde waanzin" in 

Rwanda. Ook daar wijzen de laatste tekenen erop dat 

de VN-vredesmacht van in totaal 500 manschappen 

grotendeels zal bestaan uit Afrikaanse militairen; een 

goede zaak, vindt Kooijmans. „Dat maakt niet dat dat 

land van ons prioriteitenlijstje afvalt. De westerse 

landen moeten bijspringen met materieel en geld, dat 

de Afrikaanse landen tekort komen."  

Het is onheus de VN van een falen in dit conflict te 

betichten, ook al vertrokken aan het begin van de 

massamoord de 2500 blauwhelmen vrijwel allemaal uit 

het land. „De VN hebben geen antwoord op 

planmatige waanzin. Ze kunnen niets doen totdat die 
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is uitgewoed, totdat de strijdende partijen met vechten 

willen stoppen. Terugtrekking was logisch, de 

blauwhelmen zaten ervoor een vredesakkoord dat 

inmiddels aan flarden was geschoten. Daarnaast, het 

heeft geen zin om levens van VN-militairen in de 

waagschaal te stellen als je niets reëels kunt doen. De 

kans op succes was nihil. In zon baaierd van vuur 

helpen drie emmertjes water niet."  

De gang van zaken in Rwanda vormt een wel zeer 

rauw voorbeeld van het dilemma waarin de VN op dit 

moment verkeren, en waar snel een antwoord op moet 

worden gevonden wil de organisatie aanspreekpunt 

voor de wereld blijven. Na de beëindiging van de 

Koude Oorlog bijna vijf jaar geleden breidden de 

mogelijkheden van de VN zich zeer snel uit. „De 

wereld is daar gretig op ingesprongen. Je vraagt je 

terugziende af of men zich wel altijd heeft gerealiseerd 

waar men aan begon."  

Het dilemma van de VN in de ogen van de CDA-

politicus: de organisatie zit (met een vertienvoudiging 

van het aantal blauwhelmen binnen vier jaar) aan de 

grenzen van haar capaciteit. Eigenlijk zouden de VN 

even pas op de plaats moeten maken om zich aan te 

kunnen passen aan de nieuwe werkelijkheid. Maar wie 

durft hiervoor de tijd op te eisen bij het zien van allerlei 

rampzalige tv-beelden? Kooijmans: „Je kunt niet 

zeggen: we kennen deze situatie nog niet, we zetten 

de wereld even stop."  

Pas op de plaats is eigenlijk ook nodig om 

internationale communicatielijnen op te bouwen die 

ervoor kunnen zorgen dat het smeulen van een 

geweldsgolf al wordt onderkend en door de 

internationale gemeenschap aangepakt. Dat kan op 

velerlei wijzen: met het sturen van VN-waarnemers, 

door het uitoefenen van politieke druk, door 

inschakeling van het internationaal Hof van Justitie. 

Kooijmans benadrukt dat economische en sociale 

lijnen hierbij ook nadrukkelijk een rol spelen: „De tijd 

dat geïsoleerde ontwikkelingssamenwerking hielp, is 

voorbij." Alles grijpt in elkaar. Van hoog tot laag en van 

land tot land. Niet onwaarschijnlijk is dat 

vluchtelingenstromen op mondiaal niveau de 

internationale politiek van de jaren negentig gaan 

domineren. Juist bij vreemdelingenstromen en de 

opvang van asielzoekers zie je in westerse landen ook 

de angst voor het onbekende opspelen, wat soms het 

geheugen selectief maakt. Veel Nederlanders denken 

bijvoorbeeld dat het land vooroploopt wat opvang van 

aantallen vluchtelingen betreft. Hoge Commissaris 

voor de vluchtelingen Ogata wees er enkele weken 

geleden fijntjes op dat landen als Malawi (een van de 

tien armste landen in de wereld) en Iran miljoenen 

vluchtelingen herbergen, waar Nederland zich op 

jaarbasis tot enkele tienduizenden asielzoekers 

beperkt.  

Ten tijde van de verkiezingscampagne heeft 

Kooijmans zelf gemerkt hoe bedreigend sommige 

mensen de komst van asielzoekers ervaren en hoe 

een sterk vertekend beeld is ontstaan. „Het 

maatschappelijk draagvlak is niet consistent. Enerzijds 

zijn mensen wel degelijk bereid om steeds maar weer 

geld te geven aan hulpacties. Tezelfdertijd zie je een 

beweging de andere kant op: mensen denken hun 

eigen huis op orde te hebben en willen niet dat er 

mensen in rondlopen die er niet in thuis horen. Ik ben 

blij met het één, bezorgd over het ander. Dan merk je 

ook dat je de afgelopen jaren in gebreke bent 

gebleven als politicus, niet hebt kunnen uitleggen dat 

er een verschil is tussen diegenen die wel opvang 

verdienen en de algemene bezorgdheid over veiligheid 

en criminaliteit in de samenleving d ie ook wordt 

geprojecteerd op vreemdelingen. Het 

absorptievermogen in Nederland kan groter, maar dan 

moetje wel sturend optreden en duidelijk maken 

waarom iets nodig is. Dat is niet gelukt."  

De VN is dus het laatste redmiddel, waarbij de term 

zelf al aangeeft dat daarmee zeer terughoudend moet 

worden omgesprongen. „Als niet heel duidelijk is wat 

een internationale VN-interventie kan doen, dan is het 

beter niette gaan." Het is een les, geleerd in Somalië 

waar de VN stuitte op agressieve afwijzing van de 

lokale bevolking. Optuiging van regionale organisaties 

dient te voorkomen dat de VN wegens overbelasting 

verzwakken. Europa heeft de eerste proeve van 

regionaal opereren niet doorstaan bij het losbarsten 

van het conflict in voormalig Joegoslavië, maar 

Kooijmans ziet een opgetuigde CVSE (Conferentie 

voor Vrede en Samenwerking in Europa) toch als 

redmiddel voor zich. De VN moeten op wereldniveau 

blijven draaien.  

„Het is een zo geweldig kostbaar instrument. De 

organisatie zit me in het hart gebakken. Het is het 

enige forum waarin we met elkaar kunnen praten, met 

al z’n nadelen van logheid en bureaucratie van dien. 

De organisatie heeft op punten goed gefunctioneerd, 

en dat moet worden uitgebouwd. Ik geloof niet in het 

paradijs op aarde, ik geloof wel dat de mens in staat is 

verantwoordelijkheid te dragen voor het voorkomen 

van een hel op aarde of in ieder geval te streven naar 

een leefbare wereld." Kooijmans onderkent dat 

overheden en vele burgers na de eerste euforie over 

de beëindiging van de Koude Oorlog nu angstig 

rondkijken naar alle onzekerheden in de wereld van 

vandaag. Afgehakte ledematen in Rwanda volgen nog 

voordat de kater over de slachtpartijen in Bosnië is 

verwerkt. Volgens sommigen is het beter de ogen te 

sluiten en er simpelweg voor te zorgen dat de eigen 

straat schoon blijft. De bewindsman reageert sterk 

afwijzend: „Huisje, boompje, beestje is, in mijn heilige 

overtuiging, zelfbedrog."  
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De VN moeten wel snel een consistent en coherent 

toekomstplan op tafel leggen om niette 

verschrompelen. „Wat het meest demotiveert is dat de 

ene veenbrand nog niet is geblust of de andere breekt 

alweer uit. Dat moet ophouden, anders hou je het 

draagvlak niet levend. Dan gaan politici zich op 

gegeven moment verschuilen achter het gebrek aan 

maatschappelijk draagvlak. Wat mij motiveert? Is er 

een alternatief? Als je niet probeert de VN en de 

regionale organisaties te doen beantwoorden aan 

doeleinden waarvoor ze zijn op gericht vrees ik datje 

inderdaad krijgt dat mensen zeggen: laten we alleen 

ons eigen erf schoonkrabben. Dat kan niet: je kunt je 

niet koesteren in de droom dat als je je eigen erf 

schoonhoudt je het schoon kan houden. Het is een 

geweldig fascinerende uitdaging om te werken aan 

een wereld waarin iedereen daarvan is doordrongen. 

Als ik dat niet zou nastreven, dan doe ik de gordijnen 

dicht, doe ik een doek over m'n hoofd en denk: het 

einde zal de lasten dragen. Nou, aangezien ik die 

lasten ondraaglijk vind, mogen de VN een beroep op 

mijn denkkracht doen." Hij gaat met liefde terug naar 

de Leidse universiteit, waar hij nog geen twee jaar 

geleden werd weggeplukt door premier Lubbers.  

Blijft de vraag op tafel liggen of niet alleen Nederland, 

maar ook andere westerse landen bereid zijn de 

(financiële) last te dragen in een nieuwe wereldorde en 

bijvoorbeeld een hoge donatie aan de VN-

vluchtelingenorganisatie UNHCR vol te houden. 

Kooijmans: „Dat is in tijden van economische terugval 

een moeilijke keuze. Het is namelijk nooit genoeg. Je 

kunt nooit zeggen: zo, nu heb ik mijn plicht gedaan, je 

blijft altijd achter de feiten aanhollen, ook op financieel 

vlak. Het heeft me wel altijd verbaasd dat de Hoge 

Commissaris nog nooit heeft hoeven zeggen: we 

sluiten de tent, voor deze zaak hebben we geen geld 

meer. Dat uur is godzijdank nog niet aangebroken."  

Nu de bewindsman vrijwel zeker bijna toe is aan het 

opruimen van zijn bureau op het ministerie, toch even 

de vraag wat leuker was: staatssecretaris van 

ontwapening te zijn in de jaren zeventig of minister in 

de jaren negentig.  

„De wereld is onveiliger geworden, onzekerder. De 

Koude Oorlog werkte behalve verstarrend ook 

stabiliserend. De destabilisatie maakt mensen 

onzeker. Ook het vertrouwen in de kracht van de 

overheid is afgenomen. Mensen zijn meer op zichzelf 

teruggeworpen. Ik vind dat niet zo erg. Mensen 

kunnen twee dingen doen. Ze kunnen zich 

terugtrekken. Dat is zelfbedrog. Je kunt ook zeggen: 

we vergroten onze betrokkenheid, niet in de zin datje 

vanuit de achterkamer de wereld kunt beïnvloeden, 

maar datje daardoor wel degelijk maatschappelijk 

draagvlak kunt vergroten. Ik zie overal inde wereld 

particulier initiatief. Ik vond het bijvoorbeeld 

fascinerend dat in Letland iemand me zegt volgende 

week komt de Commissaris van de Koningin uit 

Overijssel. Dan denk je: goh, wat zou die hier moeten 

doen? Blijkt dat die provincie allerlei 

samenwerkingsverbanden heeft. Dat zou in jaren 

zeventiger ondenkbaar zijn geweest. Zo zie je: het is 

allemaal niet zo grauw en grijs en naar binnen gericht."  

„In het verlengde hiervan kun je ook de rol van 

Nederland zien in een wereld waarin een aantal grote 

landen de dienst uitmaken. Je moet natuurlijk niet 

proberen te wedijveren met grote mogendheden. Maar 

je kunt wel op jouw manier ideeën aandragen, al strijkt 

dan soms een groot land later met de eer; nou ja, dat 

zij dan zo. Je hebt wel het zaadje in de pot gelegd. 

Men zegt: laat duizend bloemen bloeien, ik zeg: laat ze 

maar uit de pot komen."  

Nee, staatssecretaris van ontwapening te zijn in de 

jaren zeventig was niet alles: „Het was zelfs 

buitengewoon frustrerend omdat er geen enkel schot 

in zat. Nederland kon niet meer dan aanzetten geven. 

Ik was blij toen ik kon overstappen naar de 

mensenrechtenactiviteiten bij de Verenigde Naties. 

Niet dat dat zon dankbare akker was om te bewerken 

maar je boekte wel concreet resultaat. Ik heb zo toch 

het leven van een aantal mensen draaglijker gemaakt."  

Ook al staat hij maar kort aan het hoofd van 

Buitenlandse Zaken, nu is de frustratie weg: „Ik ben 

een moeilijk te frustreren mens. Dat neemt niet wel 

datje weleens in de gordijnen kruipt, dat je je kunt 

ergeren aan de volstrekte onverschilligheid van 

sommige krijgsheren over wat ze hebben aangericht. 

Er zaten dit keer veel meer elementen in van.. . soms 

ook wanhopig zijn, maar het was uitdagender, omdat 

het niet zo vast zat aan alle kanten."  

En nooit eens murw van al die gruwelijke beelden en 

het gebrek aan mogelijkheden om direct in te grijpen? 

„O, zeker wel. Maar dan is er heel weinig voor nodig 

om een mens boos te maken. En dat is toch de beste 

stimulans om 'm weer in beweging te krijgen. Ik ben 

vooral boos op situaties, zelden of nooit op mensen. Ik 

ben zo vaak boos geweest op Bosnië. Waar ik bij 

aankomst te horen kreeg: welkom in de hel op aarde."  

Bij het woekeren met de ruimte die internationale 

organisaties is gegeven past een niet al te 

idealistische instelling. Een volledig wegvallen van 

grenzen en onderscheid tussen landen ziet Kooijmans 

niet voor zich. „Dat is niet haalbaar. Je zult het moeten 

doen met die lamlendige regeringen waar de wereld in 

grote hoeveelheid over beschikt. Al zijn de grenzen 

transparant geworden. Dat is, denk ik, de les van de 

Europese verkiezingen: je moet de boog voor de 

burgers niette strak spannen. De samenleving blijft 

behoefte houden aan een duidelijk punt dat hen 

aanspreekt. Men weet heus wel wat er allemaal in 

Europa gebeurt. Maar je kunt er niet tegen praten, 
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jezelf er niet mee identificeren. Je hebt het gevoel 

datje tegen lucht schopt als je richting Straatsburg 

schopt. Tegen een regering kun je aanschoppen. 

Nationale regeringen moeten zich daarbij realiseren 

dat zij degenen blijven d ie verantwoordelijkheid 

moeten nemen. Een verantwoordelijkheid waarop ze 

ook onverminderd aanspreekbaar blijven." 

'Alleen je eigen erf schoonhouden is zelfbedrog'  

 
Bosnië, Rwanda, een gewoon mens zou er moedeloos 

van worden en ook Peter Kooijmans erkent dat hij 

'weleens in de gordijnen klimt’. Dat hij desondanks 

door sjouwt, met een opvallende blijmoedigheid zelfs, 

heeft net zoveel te maken met de oer-calvinistische 

notie dat de aarde een wijngaard is die moet worden 

bewerkt als met de uitdaging die hij ook als 

intellectueel voelt om de wereld voor iedereen 

leefbaarder te maken. 

foto Roger Dohmen 

 

Trouw / 18-06-1994 bijlage Zaterdag en zondag 
 

CAMBODJA  

'Wij kunnen niets, alleen maar vernietigen'  

BOUWEN aan de TOEKOMST 

Cambodja, juni 1994. FOTO’S ESTHER BOOTSMA 

Een jaar geleden leek alles nog zo voorspoedig in 

Cambodja. De VN-vredesmacht organiseerde met 

succes verkiezingen, voormalige vijanden vormden 

een coalitieregering en koning Sihanouk keerde terug 

op de troon. Maar inmiddels heeft het optimisme 

plaatsgemaakt voor fatalisme  

Cambodjaanse regeringssoldaten schieten op ons, 

omdat de taxi-chauffeur een kwartje te weinig naar 

buiten gooit. Eerst kunnen we niet geloven dat ze hun 

geweren werkelijk richten, al horen we de schoten 

achter de auto. Tot een passagier vertelt dat haar 

vorige taxi drie kogelgaten opliep. Vlak buiten de 

hoofdstad Phnom Penh begint het al; om de kilometer 

staan twee of drie soldaten de passerende auto's geld 

afhandig te maken. De chauffeur van het 

volgestouwde minibusje heeft een dik pak 

bankbiljetten in zijn borstzak, waarvan hij er telkens 

een paar verfrommelt en door het raam naar buiten 

gooit. Nooit veel, zo’n driehonderd riel (een kwartje), 

maar met tachtig worpen loopt het smeergeld flink op. 

En dus ook de tarieven voor passagiers.  

 

Soms willen de soldaten meer, en aan hun gezicht 

moet de chauffeur maar zien wanneer hij kan 

ophouden met flappen trekken. Twee keer vergist hij 

zich. Twee keer wordt de taxi beschoten. Dit 

machtsvertoon, deze norse quasi-onverschilligheid, is 

vooral populair bij bruggen die 'de helden' moeten 

beschermen tegen explosieven van de Rode Khmer. 

De regering doet er niets tegen. 'Snelweg s', door 

buitenlanders Lambada-weg genoemd wegens het 

hotseklotsen over bobbels en kuilen, leidt naar 

Kompong Thom. Rode aarde, groene rijstvelden, 

palmbomen, sfeervolle dorpen. Het is moeilijk voor te 

stellen dat hier overal mijnen liggen (tien miljoen in het 

hele land), overblijfselen van de gruwelijke, nog zo 

recente geschiedenis.  

Kompong Thom is de geboortestreek van de beruchte 

Rode Khmer-leider Pol Pot. Vijftien jaar nadat zijn 

terreurbewind minstens een miljoen Cambodjanen de 

dood in dreef, is de guerrillabeweging hier nog steeds 

in kleine groepen actief. „Twee weken geleden 

ontvoerden ze een man uit ons dorp, omdat diens 

broer een rover had doodgeschoten die bij de Rode 

Khmer hoorde. Hij werd na tien dagen vrijgelaten voor 

200 000 riel (150 gulden, EB) en drie schrijfblokken", 

vertelt Soy Somath in het dorp Sompao Meas.  

Terwijl hij spreekt, klinken schoten: een gedeserteerde 

Rode Khmer die nu het leger dient. Zijn vrouw staat op 

het puntte bevallen, en schietend in de lucht kondigt hij 

zijn thuiskomst aan. Onze tolk durft een bezoekje aan 

hem niet aan. Ze schudt het hoofd, en haar gulle lach 

maakt plaats voor een angstige blik. „Het karakter van 

soldaten is heel anders dan dat van dorpsbewoners", 

zegt ze zacht.  

Behalve geld van chauffeurs eisen de 

regeringssoldaten ook voedsel van de bevolking. 
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Soms pakken ze 'slechts' een zak rijst, soms 

confisceren ze een kar vol kool. „Elke avond ben ik 

bang", vertelt de eigenaresse van een eettent op de 

markt in het gehucht Sala Popail, terwijl ze dampende 

schalen rijst, kip en ananas serveert. „Eergisteren 

kwam hier weer een groep dronken soldaten om elf 

uur 's avonds en begonnen ze te vechten en 

plunderen. Om de paar dagen wordt wel een 

marktkoopman of eigenaar van een eettent beroofd 

door soldaten."  

Het Cambodjaanse volk raakt gefrustreerd. Hoewel ze 

wel begrijpen dat de soldaten hun magere salaris van 

dertig gulden per maand aanvullen, krijgen de mensen 

schoon genoeg van de terreur. De hoop op een veilige 

en voorspoedige toekomst brokkelt steeds verder af. 

De strijd met de Rode Khmer is bijna net zo hevig als 

voor het vredesakkoord van 1991, corruptie is 

wijdverspreid en de nieuwe regering is verlamd door 

ruziënde facties. Sinds de regering in oktober werd 

geïnstalleerd is nog vrijwel geen wet aangenomen, 

investeerders blijven weg en de criminaliteit viert 

hoogtij. Elke dag worden er Cambodjanen vermoord 

voor een brommer (liefst de Honda C 100) of een auto. 

Het optimisme van vorige zomer heeft plaatsgemaakt 

voor fatalisme. „Wij kunnen niets, alleen maar 

vernietigen", verzuchten velen.  

Een jaar geleden leek alles nog zo voorspoedig. De 

VN-vredesmacht organiseerde met succes 

verkiezingen, negentig procent ging naar de stembus, 

voormalige vijanden vormden een coalitieregering en 

op verzoek van het volk kwam koning Sihanouk terug 

op de troon. Donorlanden en buitenlandse organisaties 

stonden klaar met zakken vol geld. Eindelijk konden ze 

de arme Cambodjanen helpen, die zo hadden geleden 

onder de Amerikaanse bommen (1970-1975), de 

genocide door van de Rode Khmer (1975-1979) en de 

burgeroorlog tegen de door Vietnam geïnstalleerde 

regering (1979--1991).  

Voor het eerst sinds lange tijd kunnen de 

Cambodjanen weer zeggen wat ze willen, zonder te 

worden opgesloten of neergeschoten. Wat persvrijheid 

en andere democratische geneugten betreft is 

Cambodja nu in Azië zelfs een van de koplopers 

geworden. Binnen korte tijd werden dertig kranten 

opgericht, en schoten lokale hulporganisaties als 

paddestoelen uit de grond. De Cambodjanen leken er 

echt zin in te hebben hun land te gaan opbouwen.  

Goed, er was één minpunt: dat de Rode Khmer zich 

niet aan het vredesakkoord (Parijs 1991) had 

gehouden. En dat de VN-vredesmacht Untac, de 

grootste en duurste allertijden, tandeloos had moeten 

toezien hoe de guerrillastrijders het vredesproces 

probeerden te verstoren. Maart een wonder boven 

wonder de verkiezingen slaagden, ach, toen dacht 

men dat de verse regering vast wel een oplossing zou 

vinden voor de Rode Khmer. Was het niet goedschiks 

(door een politiek compromis, zoals het aanbieden van 

regeringsposten), dan wel kwaadschiks (door de 

guerrillabeweging met wapengekletter te elimineren).  

Deze hoop is nu opgelost. De regering is zwak en 

verdeeld: CPP, de Cambodjaanse Volkspartij van Hun 

Sen die voorheen door de Vietnamezen werd 

gesteund, wil vechten, Funcinpec, de royalistische 

partij van Norodom Rannaridh die in de jaren tachtig 

samen met de Rode Khmer tegen de Vietnamese 

bezetter vocht, wil praten. En koning Sihanouk die de 

partijen probeert te verzoenen, geeft tegenstrijdige 

boodschappen af. De ene dag vraagt hij het buitenland 

om militaire steun, de andere dag biedt hij de Rode 

Khmer aan nieuwe verkiezingen, zonder de VN, te 

houden. 

Logisch dat de guerrillabeweging hier munt uit 

probeert te slaan. Met onmogelijke eisen traineren ze 

de vredesbesprekingen, terwijl ze ondertussen de 

strijd opvoeren. In april rukte de Rode Khmer, die met 

zon 10 000 strijders tien procent van het land bezet, 

zelfs op naar de op een na grootste stad Battambang; 

40 000 Cambodjanen sloegen op de vlucht en 

verblijven nu in tentenkampen op veiliger plekken.  

Meer dan een-derde van het nationale budget gaat op 

aan het leger: 200 000 dollar per dag, waarvan het 

meeste terecht komt op buitenlandse rekeningen van 

de vele generaals. De regeringssoldaten zelf zijn 

nauwelijks meer gemotiveerd om te vechten. Voor 

slechts dertig gulden per maand, met te weinig 

voedsel en een grote kans malaria op te lopen, willen 

ze hun leven niet wagen. Ze bekommeren zich meer 

om de aanvulling op hun maaltijd.  

Volgens de Franse pater Gerald Vogin, die in 

katholieke dorpen in Kompong Thom een goede relatie 

met de bevolking heeft opgebouwd, komt zelfs handje-

klap tussen regeringssoldaten en strijders van de 

Rode Khmer steeds vaker voor. „Hier, verderop aan de 

rivier, hebben ze de controleposten verdeeld. Op de 

eerste eisen de soldaten een deel van de visvangst, 

op de tweede de Rode Khmer."  

In deze sfeer van angst en wantrouwen moeten Vogin, 

die voor Charitas werkt, en duizenden andere 

buitenlandse ontwikkelingswerkers Cambodja helpen 

opbouwen. „Het grootste probleem is spiritueel en 

moreel", zegt de pater. „Er is geen solidariteit. De 

mensen zijn passief en hebben weinig vertrouwen in 

elkaar. Gedurende de jaren tachtig, toen de 

Vietnamezen hier waren, moest iedereen elkaar 

controleren. Als er een vreemde bij de buren op 

bezoek kwam, moesten ze erbij gaan zitten en bij het 

volkscomité rapporteren wat er werd gezegd. Dat 

wantrouwen vind ik dus niet vreemd."  

Volgens Vogin zijn velen somber over de toekomst. Ze 

hebben deze eeuw al de Fransen, de Amerikanen, de 

Rode Khmer en de Vietnamezen gehad. Nu zijn er de 
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buitenlandse hulporganisaties, maar wat zegt dat? „Ze 

gaan ervan uit dat hun land overtien jaar verdeeld zal 

zijn tussen Vietnam en Thailand." De Fransman geeft 

hen hierin overigens geen ongelijk: „Cambodja is al 

een beetje een kolonie van Thailand. Stranden, 

bordelen, hotels, veel is in handen van Thais. Het zijn 

de maffiosi van Cambodja."  

Veel andere investeerders dan Thaise speculanten 

komen er vooralsnog niet, mede doordat de strijd weer 

is opgelaaid, maar ook doordat de Khmer niet bepaald 

bekend staan als harde werkers. De rijstteelt is al 

eeuwenlang niet geïnnoveerd. Terwijl in produktievere 

buurlanden als Thailand en Vietnam een hectare vijf 

ton rijst oplevert, zit Cambodja gemiddeld op één ton. 

„Ze zijn tevreden als ze hun voedsel hebben en 

hoeven niet veel meer dan dat. Ze werken parttime, 

als het ware. 's Ochtends een paar uur op het land, 's 

middags lekker een potje kaarten", zegt Vogin.  

Zijn pessimisme („Cambodjanen hebben gebrek aan 

ideeën, aan capaciteit, aan 

verantwoordelijkheidsgevoel") lijkt in strijd met de 

oprichting van honderd hulporganisaties in anderhalf 

jaartijd. Sommige beperken zich tot één terrein, zoals 

mensenrechten of dorpsontwikkeling, maar de meeste 

willen alles tegelijk doen. Om dit in goede banen te 

leiden, is er sinds een halfjaar de overkoepelende 

Phonleu Khmer (Cambodjaans licht), waar 

54stichtingen bij zijn aangesloten.  

In hun kantoor naast een pagode hangen foto's van de 

recente vredesmars van boeddhistische monniken, 

waar Phonleu Khmer nauw bij betrokken was. Rond de 

bomen hebben ze saffraankleurige linten gebonden, 

net zoals ze boven de straten banieren hebben 

opgehangen met vredesspreuken. Het is 

zaterdagmiddag, de maandelijkse bijeenkomst van 

Phonleu Khmer. De aanwezigen, overwegend 

vrouwen, zitten druk te schrijven. Gepraat wordt er 

vooral door de voorzitter, Poung Sith.  

Hij is enthousiast, gedreven en druk gesticulerend. 

Soms vliegt de bril van zijn hoofd door een woeste 

armzwaai. „Mensen zijn nog steeds bang om op te 

staan en iets te zeggen", vertelt Poung Sith nadat de 

vergadering uren is uitgelopen. „Wij willen de Khmer 

leren leven in een democratische maatschappij, waarin 

je kunt discussiëren zonder dat je onderdrukt of 

vervolgd wordt."  

Pol Pot. Die naam wordt nog dagelijks genoemd. Hij 

staat symbool voor het grootste probleem waar de 

organisaties, de buitenlanders en de regering mee 

worden geconfronteerd. „Doordat de Rode Khmeralle 

intellectuelen heeft gedood, is het heel moeilijk om 

capabele mensen te vinden die een organisatie 

kunnen leiden", zegt Phoung Sith. In het hele land zijn 

geen geschoolde rechters, slechts vier advocaten, 

nauwelijks bestuurders met enige 

managementopleiding. Cambodjanen boven de 25 jaar 

hebben gemiddeld twee jaar lagere school gehad.  

„Ze beginnen heel enthousiast aan iets, maar hebben 

geen enkele toekomstvisie. Dat is een grote 

tekortkoming. We hebben mensen nodig die 

voorstellen kunnen schrijven, die het vertrouwen 

kunnen wekken van de regering en sponsors." Een 

nationale beroemdheid, Sochua Leiper, wordt tijdens 

de pauze op het tempelterrein herhaaldelijk 

aangeklampt door Cambodjanen die haar vragen een 

steunaanvraag te schrijven in het Engels. Zij heeft 

jarenlang in de Verenigde Staten gewoond en keerde 

in 1989 terug, om de eerste Cambodjaanse 

organisatie op te richten: Khemara, voor steun aan 

vrouwen. „Het adviseren van lokale hulporganisaties is 

een ramp. Het probleem is dat mensen niet weten te 

onderhandelen. Niet alleen de regering, ook de 

stichtingen niet. Alles wat we doen, ziet de regering als 

een aanval." Vandaar dat Phonleu Khmer 

behoedzaam opereert. De organisatie mocht 

meepraten over de grondwet, maar bemoeit zich 

afgezien van de vredesmars verder nauwelijks met 

politiek. Leiper: „We willen geen oppositie zijn. In 

Cambodja betekent oppositie niet onderhandelen, 

maar moorden. We willen met de regering 

samenwerken in een sfeer van verzoening. Problemen 

als corruptie zijn veel te groot en te gevoelig. Als we 

daarop kritiek zouden leveren, zou dat tegen ons 

kunnen werken. We zitten in een overgangsperiode. 

We zijn een kleine mier op de rug van een olifant. 

Maar de mier gaat een mierenhoop bouwen die op den 

duur groter zal zijn dan de olifant." Alleen ziet Leiper 

dat in haar generatie nog niet gebeuren.  

 

Van de honderd hulporganisaties worden er slechts 

dertig door het buitenland van dollars voorzien. De 

meeste zijn kleine clubjes, waarin niemand Engels 

spreekt en dat is juist de voertaal in de donorwereld. 

Aangezien de meeste organisaties geen telefoon 

hebben en vaak van stek wisselen, rijden we van hot 

naar her door de straten van Phnom Penh. Om 

uiteindelijk de Khmer Students and Intellectuals 

Organisation te bereiken, waarvan de voorzitter 

overigens geen universitaire opleiding blijkt te hebben. 

Hij legt uit dat ze al hun eerste project zijn begonnen: 

aidsvoorlichting. Vreemde prioriteit in een land waar de 

universiteit geen water, elektriciteit en toiletten heeft, 

laat staan een beetje bibliotheek. En waar sommige 

studenten honderden dollars smeergeld betalen om 

een plek in de collegezaal te bemachtigen. Maar de 
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studentenorganisatie begrijpt ons onbegrip niet. Aids is 

toch heel belangrijk, zeggen ze. Later fluistert mijn tolk: 

„In Cambodja gaan heel veel studenten naar bordelen. 

Want een echt vriendinnetje wil meteen trouwen." De 

bevolking bestaat voor 64 procent uit vrouwen.  

Dat grootschalige hulp uit het buitenland broodnodig 

is, daar is iedereen het over eens. „Sommige 

Cambodjaanse stichtingen menen dat de buitenlandse 

hulporganisaties tussen hen en de donorlanden in 

staan, maar de meeste willen juist graag training van 

buitenlanders", zegt Steve Thorn. Hij is voorzitter van 

de Coöperatie Commissie voor Cambodja (CCC), 

waarde meeste buitenlandse organisaties bij zijn 

aangesloten. Enige coördinatie was hard nodig, want 

er hobbelen maar liefst 114 organisaties rond, 

waarvan het leeuwendeel pas de afgelopen twee jaar 

is gekomen. Of zoals pater Gerald Vogin zegt: 

„Cambodja is een must: je móet hier een project 

hebben. Het is enerzijds ons slechte geweten dat ons 

hier brengt, anderzijds een soort exotisme. We vinden 

de Khmer zo aardig, ze lachen altijd, ze hebben zulke 

prachtige kinderen."  

In de straten van Phnom Penh zijn de Untac-auto's 

vervangen door honderden buitenlandse landcruisers, 

met hun vlaggen achterop en instructies om altijd met 

de deuren op slotte rijden. Duizenden Amerikanen, 

Fransen, Britten, Nederlanders en anderen zijn 

uitgezwermd over het land om de Cambodjanen te 

helpen. Was het voorheen vooral noodhulp, nu wordt 

een aanvang gemaakt met ontwikkeling. Aanleg van 

groentetuinen en visvijvers, opzetten van rijstbanken, 

verbetering van wegen, verstrekken van leningen voor 

weefgetouwen of voor andere bedrijfjes aan huis.  

Makkelijk gaat dat niet. De ontwikkelingsorganisaties 

stuiten niet alleen op incapabele, corrupte of afwezige 

ambtenaren die hun schamele salaris met bijbaantjes 

aanvullen, maar ook op elkaar. Gemopper en 

competitie zijn aan de orde van de dag. De ene 

organisatie eist tien procent rente op leningen, de 

andere twintig. Dan gaat de bevolking, die toch al 

moeilijk went aan het idee dat ze moet terugbetalen, 

morren en moet er weer dagen worden overlegd.  

In sommige gebieden lijden de mensen bovendien 

honger en kan de ontwikkelingswerker zich uit de naad 

praten („jullie moeten zelf ook wat doen"), maar krijgt 

hij aan het eind te horen: „We willen rijst. We zijn te 

zwak om te werken." Dit speelt vooral in de dorpen van 

de 350 000 teruggekeerde vluchtelingen, die twaalf 

jaar in de kampen in Thailand door de VN werden 

voorzien van voedsel, huizen en kleding. „Ze zijn lui 

geworden en verwachten dat wij hen gewoon te eten 

geven", zegt een Cambodjaanse medewerker van 

Church World Service, die zelf ook tien jaar in een 

vluchtelingenkamp verbleef.  

Een wonder is dat niet: op de recente donorconferentie 

in Tokio heeft het buitenland (Wereldbank, 

Internationaal Monetair Fonds, Aziatische 

Ontwikkelingsbank en 25 donorlanden) Cambodja 

bijna twee miljard gulden beloofd voor dit jaar en 1995. 

Voor een bevolking van acht miljoen mensen. Dat is 

een hoop geld dat op vele manieren kan worden 

besteed en ook in vele verkeerde zakken kan 

verdwijnen.  

Een Cambodjaanse rechtenprofessor in Frankrijk en 

adviseur van de VN, Douc Rasy, waarschuwde 

onlangs het buitenland geen dollar door de regering te 

laten besteden zonder er zelf op toe te zien. „Ik 

vertrouwde regering niet", zei hij in de krant de Phnom 

Penh Post. Het belangrijkste wat Cambodja nodig 

heeft, is buitenlandse adviseurs, aldus Rasy. Om er 

aan toe te voegen dat de VN-vredesmacht, die het 

bestuur over het land anderhalf jaar overnam, weinig 

begreep van de Cambodjanen en te weinig heeft 

gedaan om in het land een beter bewustzijn en hogere 

moraal te kweken.  

Er lijkt maar één minister te deugen, minister van 

financiën Sam Rainsy, wiens harde plannen om 

corruptie aan te pakken en belastingen in te voeren 

hem al verschillende doodsbedreigingen hebben 

opgeleverd. De twee premiers van Cambodja, 

Norodom Rannaridh en Hun Sen, hebben in een 

zeldzaam moment van eensgezindheid de koning zelfs 

gevraagd Rainsy te mogen ontslaan, wat Sihanouk 

overigens weigerde. In Cambodja zijn er meer 

geruchten dan rijst, wordt vaak gezegd. Dat Sam 

Rainsy zal worden vermoord, dat de regering 

binnenkort valt dat Pol Pot in het land is. Geruchten, 

ondeskundigheid van bestuurders, factionalisme („heb 

je drie Khmer, dan heb je drie facties"), strijd tegen de 

Rode Khmer. Eigenlijk is het geen wonder dat er nog 

geen wet is aangenomen door de Nationale 

Vergadering.  

Maar de zwakte van de regering is het grootste gevaar 

in Cambodja. Als ze er niet in slaagt corruptie, 

criminaliteit en legerterreur aan te pakken en nog meer 

blunders begaat in de burgeroorlog, verliest het volk 

alle vertrouwen in de politici en is ontwikkeling een bar 

moeizame zaak. Want waarom zou je rijst gaan 

verbouwen of een bedrijfje beginnen, als de soldaten 

het afpakken of zelfs de Rode Khmer over een maand 

je dorp binnentrekt?  

De twijfels beginnen dan ook al te rijzen bij sommige 

ontwikkelingsorganisaties, en niet alleen doordat er vijf 

buitenlanders zijn gekidnapt. „Soms denk ik dat we 

weg moeten gaan", verzucht een Nederlandse 

ontwikkelingswerker op een zwak moment. „Dan vind 

ik dat de regering het maar zelf moet opknappen. 

Want wij geven haar nu ook de kans om niets te doen. 

Om haar eigen geld uit te geven aan kogels, die de 
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soldaten op hun trucks de lucht inschieten."  

Zonder vrede in Cambodja lijken de 114 buitenlandse 

organisaties weinig te kunnen beginnen. Zelfs niet met 

twee miljard gulden.  

Dit artikel kwam tot stand dankzij een bijdrage van de 

Stichting Oecumenische Hulp. 

 

Nederlands Dagblad / 18-04-1994 
Start actie 'Bouwen aan de toekomst' 

van onze redactie kerk 

UTRECHT - Vanuit de gedachte de oorlog is voorbij, 

de wederopbouw kan beginnen start vandaag een 

gezamenlijke kerkelijke actie onder het thema Bouwen 

aan de toekomst. 

 Aartsbisschop Tutu zal in de Utrechtse Jacobikerk de 

actie inleiden. 

„Het echte werk begint nu. We zullen hard moeten 

werken om ons land op te bouwen. Uw steun is van 

groot belang", aldus de Zuidafrikaanse geestelijke in 

de actiefolder. Andere landen die gesteund gaan 

worden zijn onder meer El Salvador, Cambodja en 

Eritrea. „Hoe breekbaar de situatie ook is, er wordt 

gewerkt aan verzoening, vrije verkiezingen, 

gemeenschapsopbouw en het herstellen van schade 

aan huizen, scholen en wegen", aldus de 

organisatoren.  

Dat zijn de Stichting Oecumenische Hulp, de Generale 

Diakonale Raad, het Centrum voor Zending en 

Werelddiakonaat, het ICCO en de Raad voor de 

Zending. 

 

Trouw / 21-06-1994 

Hans van der Ven (D. Scheele, H. Zomer) 

Nederlanda Dagblad / 21-07-1994 
Samenwerkende hulporganisaties starten nieuwe 

actie voor Ruanda  

'Zoiets verschrikkelijks maakten we nog niet mee' 

van onze redactie samenleving 

DEN HAAG - De ramp die zich nu in en rond Ruanda 

voltrekt, is erger dan de hulpverleners ooit hebben 

meegemaakt. Tien samenwerkende organisaties 

starten zaterdag een nieuwe hulpactie voor de 

Ruandese vluchtelingen. „Vele, vele miljoenen" zijn 

volgens het Nederlandse Rode Kruis nodig voor 

noodhulp aan de Ruandezen die nu massaal hun land 

verlaten. 

Twee maanden geleden werd de actie 'Ruanda bloedt' 

gestart. De nieuwe actie is daarvan een voortzetting. 

Een streefbedrag wil de woordvoerster van het Rode 

Kruis niet noemen. Eigenlijk kan het bedrag nooit hoog 

genoeg zijn, omdat hulp nodig is voor 3,5 miljoen 

mensen die op de vlucht geslagen zijn. Wanneer 

hulpverleners zeggen dat dit „erger dan alle 

voorgaande rampen" is, doelen zij onder meer op dat 

zeer hoge aantal. „Het is de allergrootste exodus aller 

tijden en eigenlijk weten we de omvang niet eens 

precies. Er wordt nu een aantal van 3,5 miljoen 

genoemd, maar in deze stroom vluchtelingen is het 

aantal mensen natuurlijk niet meer precies te tellen", 

zegt de woordvoerster van het Rode Kruis. 

Daarnaast is er het soort geweld, dat zich niet of 

nauwelijks laat vergelijken met gewelddadigheden die 

zich elders in de wereld voordeden. Een chirurg van 

het Rode Kruis die uit Ruanda terugkeerde, verklaarde 

dat hij nauwelijks kon geloven wat mensen elkaar 

aandoen met kapmessen en ander wapentuig. 

Oproep  

De afgelopen dagen hield de enorme 

vluchtelingenstroom uit Ruanda naar het buurland 

Zaïre nog steeds aan. Honderdduizenden 

vluchtelingen geven gehoor aan oproepen van de 

Ruandese radio het land te verlaten. Ook het Hoge 

Commissariaat voor de Vluchtelingen van de 

Verenigde Naties (UNHCR) noemde de catastrofe in 

Ruanda de ergste die het ooit gekend heeft. „In onze 

43-jarige geschiedenis hebben wij nooit eerder een 

crisis van dergelijke omvang meegemaakt", zei 

woordvoerster Sylvana Foa. „Het is erger dan Somalië, 

Koerdistan of Joegoslavië. De ramp hier heeft 

afgrijselijke proporties aangenomen."  

Uitputting  

De VN-organisatie verklaarde dat de afgelopen dagen 

tienduizenden vluchtelingen om het leven zijn 
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gekomen door uitdroging en uitputting. Artsen zonder 

Grenzen (AzG) meldde vanuit Brussel dat in de 

Zaïrese grensplaats Goma meer dan duizend mensen 

per dag dreigen te sterven als gevolg van honger, 

watertekort, slechte hygiënische omstandigheden en 

het uitbreken van epidemieën. In Goma bevinden zich 

meer dan een miljoen vluchtelingen, overwegend 

Hutu's die de wijk hebben genomen voor de rebellen 

van het Ruandees Patriottisch Front (FPR). 

Leven niet zeker  

De radiozender van de voormalige Hutu-regering 

verspreidt verhalen dat vluchtelingen in eigen land hun 

leven niet zeker zijn vanwege het FPR. De Fransen 

kunnen volgens de radiozender de veiligheid van de 

vluchtelingen niet garanderen in de door hen 

ingerichte veiligheidszone in het zuidwesten van het 

land. Een internationale hulporganisatie verklaarde 

echter dinsdag vanuit Parijs dat de radio-uitzendingen 

moeten stoppen, omdat ze niet objectief zijn en de 

hulpverlening bemoeilijken. 

„De uitzendingen veroorzaken algemene hysterie 

onder mensen die alleen in hun eigen leiders geloven. 

Zij hebben van het FPR duivels gemaakt", zei Jean-

Luc Bodin van de Internationale Actie tegen Honger. 

De actie die de tien organisaties vanaf zaterdag in 

Nederland voeren voor hulp aan Ruanda zal gebruikt 

worden voor noodhulp. Daarbij gaat het om voedsel, 

medicijnen, water, tenten en dekens. De nieuwe actie, 

die net als de vorige via giro 555 loopt, wordt weer in 

kranten en met spots op radio en televisie gevoerd. Op 

het gironummer kwam vorige week al meer dan 5,5 

miljoen gulden binnen. 

De tien organisaties die aan de actie meedoen, zijn het 

Rode Kruis, Novib, Unicef, Mensen in Nood, Stichting 

Oecumenische Hulp, Artsen zonder Grenzen, Tear 

Fund, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes en 

Memisa. Schattingen van de verschillende 

organisaties van het aantal vluchtelingen lopen uiteen 

van 1,6 miljoen tot 3,5 miljoen vluchtelingen. 

Naast deze actie loopt ook nog de actie van Frits Spits 

op Radio 3. Spits heeft luisteraars opgeroepen „als 

getuige van de volkerenmoord" foto's van zichzelf in te 

zenden. „Die actie loopt geweldig, er zijn al 

zevenduizend foto's binnen", aldus een woordvoerder 

van Unicef, dat daaraan met de Novib meewerkt. De 

acties bijten elkaar niet. Het is de bedoeling de foto's 

op 5 september op een grote landkaart van Ruanda 

aan te bieden aan het Internationaal Gerechtshof. 

De hulporganisaties hopen dat de nieuwe 

geldinzameling niet te lijden heeft van de vakanties. Zij 

hopen ook de drie miljoen vakantiegangers te 

bereiken, onder meer via de wereldomroep en RTL 4. 

„Er is nog heel veel geld nodig." 

Medisch team  

De hulporganisatie Memisa stuurt begin volgende 

week een medisch team naar de Zaïrese grensplaats 

Goma, waar meer dan een miljoen vluchtelingen uit 

Ruanda zijn. Het team bestaat uit een arts. twee 

verpleegkundigen en een logistiek medev\-rker. Het 

vliegtuig waarmee zij gaan, vervoert ook een lading 

hulpgoederen en medicijnen ter waarde van vier ton. 

De hulp is bestemd voor Goma en Bukaru. 

Het team gaat in en rond Goma personeel in 

ziekenhuizen steunen. De medicijnen van Memisa - 

vooral basismedicijnen, verbanden hechtmateriaal en 

waterzuiveringstabletten - gaan naar vluchtelingen in 

ziekenhuizen en kampen in Goma en Bukaru. Het 

team wordt ingezet omdat een Memisamedewerker die 

het gebied bezocht, meldde dat er een dringend tekort 

was aan personeel in de ziekenhuizen. 

Het Unicef-noodhulpkantoor in Ruanda heeft in 

overleg met het Ruandees Patriottisch Front besloten 

noodhulpgoederen te distribueren in ruil voor voedsel. 

Unicef wil met het project voorkomen dat de oogst in 

de door oorlog getroffen gebieden in Ruanda verloren 

gaat. De VN-organisatie hoopt met het aanbieden van 

hulpgoederen zoals zeep, plastic emmers, dekens en 

kookbenodigdheden aan terugkerende dorpelingen, te 

bewerkstelligen dat de oogst nog tijdig kan worden 

binnengehaald. 

Eigen woning  

Volgens het Hoge Commissariaat voor de 

Vluchtelingen van de Verenigde Naties, de UNHCR 

zijn al 2,2 miljoen mensen Ruanda ontvlucht, bijna een 

derde van de totale bevolking. Artsen zonder Grenzen 

riep de internationale gemeenschap op „politieke en 

humanitaire voorwaarden" te scheppen waardoor 

vluchtelingen het gevoel krijgen dat zij veilig de eigen 

woning kunnen opzoeken. De hulporganisatie 

waarschuwde voor een „humanitaire catastrofe" als de 

stroom ontheemden te lang op opvangkampen 

aangewezen blijft. 

AzG maakte een lagere schatting van het aantal 

vluchtelingen dan de UNHCR en houdt het erop dat de 

afgelopen maanden 1,6 miljoen mensen Ruanda zijn 

ontvlucht, van wie zich ruim een miljoen ophouden in 

Goma. . 

Een tweede vluchtelingenstroom heeft zich de 

afgelopen twee dagen geconcentreerd bij de 150 

kilometer zuidelijker gelegen stad Bukavu, eveneens in 

Zaïre. Hier zijn vanaf maandag al zon 400.000 

vluchtelingen gearriveerd. 



 

SOH, Stichting Oecumenische Hulp in de kranten van 1994, pag. 26 

 

Cholera  

In een van de opvangkampen in het Zaïrese Goma 

werd het eerste mogelijke geval van cholera gemeld. 

In de drie kampen bij Goma zitten meer dan een 

miljoen vluchtelingen. voornamelijk Hutu's, die voor 

hun leven vrezen nu het Ruandees Patriottisch Front 

(RPF) van de Tutsi's de burgeroorlog heeft gewonnen. 

Uit vrees voor het uitbreken van cholera hadden 

hulporganisaties in de kampen al isoleertenten 

ingericht. Gisteren vertoonde een vluchteling de 

symptomen van de uiterst besmettelijke ziekte, ln de 

kampen zijn de hygiënische omstandigheden slecht. 

Er is niet genoeg voedsel en drinkwater. Een 

woordvoerster van de hulporganisatie Artsen Zonder 

Grenzen zei dat het nauwelijks te schatten is hoeveel 

vluchtelingen sterven van honger, uitdroging, malaria 

of dysenterie. 

Gisteren gingen drieduizend vluchtelingen per uur de 

grens over in het zuidwesten van Ruanda. De UNHCR 

schat dat er nog tussen de 1,3 en 1,9 miljoen 

Ruandezen op weg zijn naar Zaïre. Pasteur 

Bizimungu, de gematigde Hutu die door het RPF tot 

president is benoemd, zei in zijn inaugurele rede dat 

de oorlogsmisdadigers vervolgd zullen worden. Alexis 

Kanyarengwe van het RPF, een van de twee vice-

premiers in de nieuwe regering, riep de vluchtelingen 

op naar huis terug te keren. „Het is nu vrede. Geen 

enkele Ruandees zou ooit nog vluchteling moeten 

zijn", aldus Kanyarengwe. 

 

Ruandese vluchtelingen passeren hier het vliegveld 

van de Zaïrese stad Goma, terwijl een Franse 

parachutist toekijkt. De afgelopen dagen passeerden 

tienduizenden vluchtelingen de grens tussen Ruanda 

en Zaïre. foto EPA 

 

De Volkskrant / 21-07-1994 
Nationale actie moet Ruandezen steunen 

Van onze verslaggever 

DEN HAAG 

De Samenwerkende Hulporganisaties gaan de 

nationale actie 'Rwanda bloedt' heropenen. Er dreigt 

massale sterfte voor de miljoenen Ruandese 

vluchtelingen in Zaïre als er geen spoedige hulp komt, 

aldus het samenwerkingsverband, waarvan onder 

meer het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen, Novib 

en de Stichting Oecumenische Hulp deel uitmaken. 

Van 23 juli tot 5 augustus zal de actie worden gevoerd 

onder de naam 'Nationale Aktie Ruanda', giro 555, 

Den Haag. In advertenties en spotjes op radio en tv zal 

de bevolking worden opgeroepen de hulpverlening te 

steunen. 

 

Limburgs Dagblad / 21-07-1994 

 
Met moed der wanhoop weer actie voor Rwanda 

Van onze redactie binnenland 

DEN HAAG - Met de moed der wanhoop beginnen de 

gezamenlijke hulporganisaties een nieuwe actie voor 

de vluchtelingen uit Rwanda. Honderdduizenden 

mensen die het land halsoverkop hebben verlaten, 

zitten even over de grens in Zaïre en hebben dringend 

eten en drinken nodig. Maar de organisatoren beseffen 

dat Nederland actie-moe is en de hand op de knip 

houdt. 

Een eerdere actie voor Rwanda, half mei, leverde niet 

meer op dan vijfeneenhalf miljoen gulden. Dat bedrag 

steekt schril af tegen de twintig miljoen die Nederland 

begin van dit jaar inzamelde voor de slachtoffers van 

de overstromingen in Limburg. En de tijd dat er met de 

actie Eén voor Afrika moeiteloos 85 miljoen bijeen 

werd gebracht is allang voorbij. 

In mei wisten de tien samenwerkende hulporganisaties 

dat ze een moeilijke boodschap moesten brengen. Wie 

immers zou er geven voor mensen die elkaar met 

kapmessen te lijf gaan en hele families uitmoorden? 

Van mensen die er maar net in zijn geslaagd het vege 

lijf te redden voor een aardbeving of watersnood is 

gemakkelijker te begrijpen dat zij slachtoffer zijn en 

hulp nodig hebben. 

Woordvoerder J. Bulthuis van de gezamenlijke 

hulporganisaties Unicef, Rode Kruis, Mensen in Nood, 

Novib, Stichting Vluchteling, Artsen zonder Grenzen, 

Memisa, Stichting Oecumenische Hulp, Terre des 

Hommes en Tearfund - realiseert zich hoe moeilijk het 
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is steun te werven voor de gevluchte bevolking van 

Rwanda. „Ik snap zelf al niet hoe het allemaal heeft 

kunnen gebeuren." 

 

Diverse (alle) kranten / 23,  27, 30-07 en 03-08-1994 

Actie voor Rwanda van de Samenwerkende 

Hulporganisaties, waaronder de Stichting 

Oecumenische Hulp 

 

Trouw / 23-07-1994 
 

PvdA en D 66 zijn ontevreden over hulp aan Rwanda 

Van onze parlementsredactie DEN HAAG - PvdA en D 

66 zijn ontevreden met het voorlopige aanbod van de 

regering om vooralsnog slechts in bescheiden mate 

materiële steun te verlenen om de nood van de 

Rwandese vluchtelingen te lenigen. 

Volgende week komt de Kamercommissie terug van 

reces om van de regering te horen wat de argumenten 

voor het besluit precies zijn geweest. CDA en WD 

vinden dat Nederland niet snel (financiële) grenzen 

aan zijn betrokkenheid moet stellen, maar achten de 

lijn van het kabinet 'adequaat.  

PvdA-Kamerlid Maarten van Traa: „De opstelling van 

de regering is mij iets te formeel. Er wordt te veel 

geredeneerd vanuit de opstelling van: ons is nog niets 

gevraagd." Van Traa, voorzitter van de 

Kamercommissie voor buitenlandse zaken, verwacht 

van de regering meer betrokkenheid. Het hoeft in zijn 

ogen niet direct uit te monden in grote financiële of 

militaire bijdragen, maar de Nederlandse regering zou 

zich in internationaal verband wel meer kunnen 

inspannen voor meer hulpvaardigheid. „Het is duidelijk 

dat er zo spoedig mogelijk een luchtbrug moet komen 

om de miljoenen vluchtelingen te helpen."  

Op verzoek van D 66 komt de Kamer volgende week 

bijeen om zich te beraden op de Nederlandse bijdrage 

aan de internationale hulpinspanningen voor Rwanda. 

D66-Kamerlid Guikje Roethof: „De argumenten die de 

regering eind mei gebruikte om voorlopig geen militaire 

steun te verlenen, gaan niet meer op. De strijd is 

inmiddels beslist en nu is met name de opbouw van 

een kamp voor alle vluchtelingen noodzakelijk. Een 

dergelijke humanitaire operatie vormt geen bedreiging 

voor militairen." Zij vindt het niet per se noodzakelijk 

dat er een formeel verzoek is om in te springen bij 

humanitaire noodsituaties. Juist bij een dergelijke ramp 

kun je eigen initiatief ontplooien, oordeelt zij.  

Beide Kamerleden hopen dat de regering, mèt minister 

Pronk van ontwikkelingssamenwerking, een grotere 

betrokkenheid bij het conflict zal betrachten. Pronk 

stelde tien miljoen gulden extra beschikbaar (bovenop 

de al toegezegde twintig miljoen). Bovendien pleitte hij 

donderdagavond voor een militaire humanitaire 

operatie voor de vluchtelingenkampen rond Rwanda, 

vergelijkbaar met de actie voor Koerdische 

vluchtelingen uit Irak, die enkele jaren geleden 

plaatsvond onder de vlag van de Verenigde Naties.  

Ook Nederland zou daaraan zo nodig een bijdrage 

moeten leveren. De verantwoordelijke ministers Ter 

Beek (defensie) en Kooijmans (buitenlandse zaken) 

houden tot nu toe echter de boot af. Als argumenten 

hanteren zij de gelijkenis tussen Belgen en 

Nederlanders (omdat de Belgen in Rwanda gehaat 

zouden zijn) en het gebrek aan menskracht bij de 

krijgsmacht, nu elders in de wereld al enkele 

duizenden Nederlandse militairen onder VN-vlag actief 

zijn.  

Gisteren hadden premier Lubbers en de ministers 

Pronk en Ter Beek overleg over verdere hulp. Tot 

besluiten heeft dit niet geleid. Ter Beek en Pronk 

zullen het overleg onderling voortzetten. Wel is 

besloten dat Nederland de vluchtelingenorganisatie 

van de VN (UNHCR) gaat helpen bij de opvang van 

Rwandese vluchtelingen buiten Rwanda. Defensie 

stelt materieel beschikbaar voor de hulpoperatie van 

de VN in het Zaïrese Goma.  

Pronk verschilt met Kooijmans en Ter Beek van 

mening over het gevaar voor Nederlandse militairen bij 

humanitaire acties en krijgt daarin gelijk van Van Traa 

en Roethof. VVD- Kamerlid Erica Terpstra en CDA-

Kamerlid Maxime Verhagen hechten zwaar aan het 

verweer van Ter Beek en Kooijmans dat de 
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menskracht op is, al vindt Terpstra het argument van 

de Belgen raar: „Nederland doet proportioneel al heel 

veel. Op dit moment is een centrale regie voor 

Rwanda het meest noodzakelijk. Nu buitelen de 

hulpverleners over elkaar heen."  

Donderdagavond zei directeur De Milliano van Artsen 

zonder Grenzen (net als Pronk) dat de particuliere 

organisaties, zonder inzet van zwaar militair materieel, 

te weinig kunnen uitrichten. Evenals de D66'er Roethof 

staat het WD-Kamerlid niet afwijzend tegenover inzet 

van militaire logistiek om vaart in de hulpoperatie te 

brengen. Verhagen vraagt zich echter af of Nederland 

hiervoor wel het geschikte materieel in huis heeft. 

Terpstra is het ook met Van Traa eens dat Nederland 

moet proberen de politieke discussie over de oplossing 

van de Rwandese misère internationaal verder aan te 

zwengelen. „Dat heeft niets met het opgeheven 

vingertje te maken. Je mag andere landen aanspreken 

op hun verantwoordelijkheid." 

 

Het Parool / 23-07-1994 
 

Binnenland Toch inzet militairen bij hulp Rwanda 

door FRANS PEETERS 

DEN HAAG - De Nederlandse materiële hulp aan de 

Vluchtelingenorganisatie van de VN rond Rwanda 

wordt uitgebreid, vooral met tankauto's voor 

drinkwater. Ook gaan er waarschijnlijk enkele tientallen 

Nederlandse militairen naar Midden-Afrika. Dat 

hebben de ministers Pronk van 

ontwikkelingssamenwerking en Ter Beek van defensie 

gistermiddag afgesproken. 

Donderdag had het kabinet - zonder Pronk - 

uitgesloten dat er Nederlandse militairen naar Rwanda 

zouden gaan. Die beslissing blijft formeel overeind. 

"Nederlandse militairen doen niet mee aan Unamir in 

Rwanda," zegt een defensiewoordvoerder. Unamir is 

de vredesmacht bestaande uit Afrikaanse troepen in 

Rwanda. 

Maar gisteren heeft Pronk overleg gevoerd met 

premier Lubbers, minister Kooijmans van buitenlandse 

zaken en Ter Beek.  

Langzaam tekenen zich nu de contouren af van een 

westerse militaire  reddingsoperatie, waaraan ook 

Nederland een bijdrage levert. "Ter Beek heeft 

gisteren contact gehad met zijn Amerikaanse en 

Duitse collega's," zegt Defensie. Ook Britten en 

waarschijnlijk Scandinaviërs doen mee. Fransen zijn er 

al.  

Nederlandse militairen in Goma zullen worden 

uitgezonden voor een periode van enkele weken. Wie 

de kosten van de operatie betaalt is nog niet duidelijk.  

Pronk benadrukte dat er in en rond Goma vooral 

genisten nodig zijn. Die kunnen hygiënische latrines 

aanleggen - een eerste maatregel tegen de cholera-

epidemie die onder de vluchtelingen is uitgebroken.  

Bovendien moet het vliegveldje van Goma verbeterd 

worden. In Goma kan nu een toestel tegelijk lossen. 

Daardoor is het vliegveld niet in staat meer dan vijftien, 

hooguit twintig transporttoestellen met hulpgoederen 

per dag te verwerken. De Amerikanen hebben 

toegezegd het vliegveld zo uit de rusten dat het dag en 

nacht kan worden gebruikt. 

 

Nederlands Dagblad / 28-07-1994 

 
Kerken manen tot gebed en gift voor Ruanda 

DEN HAAG - De Gereformeerde Kerken en de 

Nederlandse Hervormde Kerk hebben de Nederlandse 

gelovigen opgeroepen zondag 31 juli tot „een dag van 

gebed en verzoening voor Ruanda" te maken. 

Daarnaast hebben de werelddiakonaten van de beide 

kerken een half miljoen  gulden extra beschikbaar 

gesteld voor noodhulp aan de slachtoffers van de 

burgeroorlog in het land.  

De kerken vragen hun Plaatselijke gemeenten extra 

collectes Ruanda te houden. Enkele weken geleden 

bestemden de diakonaten van de kerken 300.000 

gulden voor noodhulp in het Afrikaanse land via hun 

noodhulp organisatie Stichting Oecumenische Hulp 

(SOH). In mei kreeg SOH al een miljoen gulden van de 

kerken, nadat Wereldraad van Kerken en de Lutherse 

Wereldfederatie hun lidkerken hadden opgeroepen om 

totaal 17 miljoen gulden voor Ruanda bij elkaar te 

brengen. 

ANP 

 

Leeuwarder Courant / 29-07-1994 
 

'Bijbels nodig voor Ruanda' Extra noodhulp 

DEN HAAG (ANP) - De lijdende Ruandese bevolking 

heeft allereerst behoefte aan brood, water en 

medicijnen. Maar de secretaris van het Ruandese 

bijbelgenootschap, Tharcisse Gatwa, vindt dat in de 

huidige omstandigheden de bijbel ook. mag worden 

verspreid. Want in de bijbel kunnen de Ruandezen 

leren over gerechtigheid en verzoening, vindt Gatwa. 

Gatwa schat dat ongeveer 80 procent van de 

Ruandese bevolking christen is. Maar de vraag is 

volgens hem of zijn landgenoten de diepere betekenis 

van de bijbelse boodschap hebben begrepen. „Ruim 

dertig jaar lang hebben wij geprobeerd bij te dragen 

aan de ontwikkeling van ons land. Het 

bijbelgenootschap werkte daarbij samen met de 
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regering en andere organisaties om het analfabetisme 

te bestrijden door boeken en bijbels aan de man te 

brengen." 

Gatwa moet constateren dat de bevolkingsgroepen in 

die tijd niet hebben geleerd hoe ze vreedzaam met 

elkaar in hetzelfde land moeten leven. „Mensen 

hebben niet alleen behoefte aan voedsel, maar zij 

moeten ook weten hoe ze met elkaar moeten omgaan. 

Die boodschap staat in de bijbel. Daarin kunnen ze 

leren over gerechtigheid, vrede en verzoening", zegt 

Gatwa. 

Het Schotse Bijbelgenootschap heeft de 

zusterorganisaties opgeroepen bijbels, nieuwe 

testamenten en psalmen beschikbaar te stellen in het 

Kinyarwanda, de taal die de meeste Ruandezen 

spreken. Beide bevolkingsgroepen in het land. Hutu's 

en Tutsi's. spreken dezelfde taal, hebben dezelfde 

tradities en hetzelfde geloof. Zelfs voor de kerstening 

waren ze aanhangers van dezelfde traditionele religie. 

Zoals wij vorige week reeds meldden hebben de 

Gereformeerde Kerken en de Nederlandse Hervormde 

Kerk de Nederlandse gelovigen opgeroepen zondag 

31 juli tot „een dag van gebed en verzoening voor 

Ruanda" te maken. Verder hebben de 

werelddiakonaten van de beide kerken ƒ 500.000 extra 

beschikbaar gesteld voor noodhulp aan de slachtoffers 

van de burgeroorlog in het land. 

Enkele weken geleden bestemden de 

werelddiakonaten van de kerken ƒ 300.000 gulden 

voor noodhulp in het Afrikaanse land via hun 

noodhulporganisatie Stichting Oecumenische Hulp 

(SOH). ln mei kreeg SOH al ƒ 1 miljoen van de kerken, 

nadat de Wereldraad van Kerken en de Lutherse 

Wereldfederatie hun lidkerken hadden opgeroepen in 

totaal ƒ 17 miljoen voor Ruanda bij elkaar te brengen. 

 

Trouw / 30-07-1994 

 
Zonder gerechtigheid is verzoening onmogelijk 

door Henk Zomer 

Collectief schuldgevoel over Rwanda 

Na vertrek TV-camera blijft hulp nodig 

In een oorlog komt het slechtste en het beste in de 

mens naar boven en blijken beide gezegden waar te 

zijn: 'De mens is de mens een wolf' en 'De mens wordt 

door xijn  medemens tot mens. 

Dagelijks worden ons de verschrikkingen van Rwanda 

voorgeschoteld. Over de achtergronden zijn rapporten 

beschikbaar; goede kranten besteedden daar 

aandacht aan. Zo werd duidelijk dat het niet zozeer 

een oorlog tussen Hutu's en Tutsis’s, al  zijn er zijn er 

ophitsers die ons dat nog wel willen laten geloven, 

maar veeleer een politieke strijd om de macht, waarbij 

gewone mensen als pionnen worden geofferd. 

In Trouw heeft de hoofdredacteur de vraag 

opgeroepen wat de betekenis is geweest van de 

jarenlange zendings-relatie  tussen de gereformeerde 

kerken in Nederland en de Presbyteriaanse kerk van 

Rwanda. Op die vraag is al van verscheidene kanten 

gereageerd. Mijn aanvullende reactie is dat ook onder 

de kerkmensen niet alleen 'wolven' waren, maar ook 

helden. Helaas hebben de meeste helden de dood 

gevonden. Kerkgebouwen, gezocht als schuilplaats 

voor geweld, bleken plaatsen te worden van het 

gruwelijkste geweld. Er zal nog veel onderzoek nodig 

zijn voordat duidelijk is wie waaraan schuldig is, met 

onderscheid tussen aanstichters, laffe meelopers, 

gedwongen medeplichtigheid en hen die geen verzet 

boden of afkeuring uitten. En laten we de 

medeplichtigen buiten Rwanda niet vergeten, 

waaronder de wapenleveranciers.  

Waren de slachtingen van 1959 en 1973 en de 

ongeregeldheden 1992 en 1993 al weer vergeten? Of 

was er terecht de hoop dat het nu niet weer zou 

gebeuren? Die hoop was er in ieder geval in de 

kerken, zeker in de periode vóór 1992, het was immers 

al bijna twintig jaar tamelijk goed gegaan. Maar na 6 

april is het allemaal vervlogen hoop. De oorspronkelijk 

als ontwikkelingswerkgroepen opgezette Interahamwe 

bleken na 1992 geleidelijk aan omgebouwd te zijn tot 

doodseskaders van de ergste soort. Het volk is 

verscheurd en voor de kerken geldt het zelfde. 

Woorden van wijsheid kunnen niet meer gesproken 

worden. Zelfs vluchtelingen durven in hun wijkplaatsen 

niet uit te komen voor hun eigen gedachten of voor 

hun hoop dat er met het RPF een regeling is te treffen. 

Doen ze het wel dan worden ze ter plekke doodgetrapt 

of gestenigd door Hutu-extremisten die vergiftigd zijn 

met de boodschap van de engel des doods, radio 

Milles collines. 

Rwanda heeft zijn wijzen gedood of monddood 

gemaakt. Hoe zou de kerk nog kunnen spreken? De 

kerkelijke organisaties hebben een gezamenlijke 

internationale hulpactie opgezet, Church World Action 

Rwanda, die zo’n beetje alle vormen van hulp verleent. 

Bijvoorbeeld dagelijkse Hercules-vluchten van Nairobi 

naar Goma, met voedsel, medicijnen en andere 

hulpgoederen. Ook in Tanzania wordt hulp geboden 

aan de daar al langer verblijvende vluchtelingen. Die 

hulp gaat gestaag door, dankzij bijdragen vanuit de 

hele wereld. De kerken kijken in oecumenisch verband 

echter al verder. Er zijn plannen in de maak voor de 

toekomst. Want reeds nu keren vluchtelingen terug 

naar Rwanda. De eerste groepen zijn terug uit 
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Oeganda, Tanzania en Burundi, een relatief kleine 

groep keerde al terug uit Zaïre. De grote stroom terug 

uit Tanzania en Zaïre zal nog op gang komen. En het 

zal weer gaan om enorme aantallen, immers er is nu 

sprake van zon 4,5 miljoen vluchtelingen en 

ontheemden.  

Maar voor een terugkeer is vertrouwen nodig. En dat 

terwijl de indoctrinatie alle vertrouwen heeft 

ondermijnd. Aan de kerken de taak de betrouwbare 

leiders die er nog zijn nieuwe moed te geven, om 

leiding te geven aan een verscheurd volk. De kudde, 

waaronder wolven in schaapskleren, heeft dringend 

behoefte aan goede herders. De internationale 

gemeenschap van kerken wil daar behulpzaam bij zijn. 

Nu reeds zijn kerkelijke delegaties op reis om te 

bemiddelen, om contacten te herstellen en op te 

bouwen, om partijen tot overleg te bewegen. Er zijn 

plannen in de maak voor internationale preventieve 

presentie. Soms is alleen al de aanwezigheid van 

buitenstaanders, van 'getuigen', een wonderbaarlijk 

effectief middel om verdrukten tot hun recht te laten 

komen, of minstens verder onrecht te voorkomen.  

We weten uit ervaring in Nederland hoe decennia later 

nog oorlogstrauma's kunnen doorwerken. Het is te 

voorzien wat er in Rwanda nog aan ellende op dit 

terrein te verwachten is. Daarom is het noodzakelijk nu 

al plannen te ontwikkelen voor wat er aan pastorale 

zorg nodig zal zijn. Ook op dit terrein zullen de kerken 

voor een enorme taak komen te staan. Hulp vanuit 

andere delen van Afrika zal dringend nodig zijn en 

daarvoor is dan weer financiële hulp uit de westerse 

kerken nodig. Ik noem juist dit voorbeeld om te tonen 

dat er lange-termijn-hulp nodig is. Noodhulp wordt 

vaak te beperkt gezien, beperkt tot de eerste hulp, de 

meest urgente hulp. Maar na die eerste fase volgt die 

van het weer opnemen van het dagelijks leven en van 

ontwikkeling, langdurige processen met een 

belangrijke nazorg. De extreme catastrofe met 

radeloze slachtoffers en wanhopige hulpverleners op 

onze tv-schermen, roept gevoelens van 

machteloosheid en moedeloosheid op. Daarom is het 

goed te wijzen op enkele positieve punten. De 

genocide in Cambodja ging destijds aan de wereld 

voorbij. De volkerenmoord in Rwanda leidt ten minste 

tot een collectief schuldgevoel, tot verdere 

ontwikkeling in internationaal recht, tot politieke 

discussie over preventie en adequater optreden. 

Voorts moet erkend worden dat wat er in korte tijd aan 

hulp op gang is gekomen een wonder genoemd mag 

worden, al had het sneller en beter -gekund, al hadden 

de signalen beter en vooral eerder begrepen kunnen 

worden. We moeten erkennen dat er geen mondiale 

brandweer voor dit soort branden is. Laten we de 

lessen van Rwanda leren. Dat ongecontroleerde 

wapenhandel slechts tot dood en verderf leidt. Dat de 

politiek van het handhaven van de status quo het 

koesteren van een tijdbom kan zijn. Laten we 

conclusies trekken met betrekking tot Burundi en Zaïre 

en welke min of meer vergelijkbare situaties er nog 

meer zijn, en tijdig werken aan preventie; daarvoor is 

politieke actie nodig.  

Kerken spreken nogal snel van verzoening, maar 

zonder gerechtigheid is verzoening onmogelijk. Laten 

de slachtoffers het eerst over verzoening spreken. 

Laten de hulpverleners het vooral over gerechtigheid 

hebben.  

Van de hulporganisaties wordt veel verwacht, nu en in 

de toekomst. Zij zullen nog jaren werk in Rwanda 

hebben. Die verwachtingen zijn terecht, maar onder de 

voorwaarde dat ze in staat zijn dat werk te doen. Ook 

als de tv-camera's weer gericht worden op andere 

situaties.  

De auteur is directeur van de Stichting Oecumenische 

Hulp (SOH) die als hulporganisatie van protestantse 

kerken deelneemt aan de nationale actie voor 

Rwanda. 

 

Het Parool / 30-07-1994 
PS   

De verloren gevangenen van de dood en de angst  

door JOOP HOLTHAUSEN 

In Kibumba, het grootste vluchtelingenkamp in de 

Zaïrese grensstreek, wordt niet gehuild. De duizenden 

lijken die de weg van Goma naar het noorden 

omzomen, zijn er neergelegd zonder tranen. De dood 

is in deze hel zo vanzelfsprekend, dat het verdriet 

wordt verdrongen. 

ACHTENTWINTIG kilometer scheiden Goma van 

Kibumba, een plek die de Zaïrese autoriteiten aan de 

Verenigde Naties hebben toegewezen voor opvang 

van de Rwandese vluchtelingen. Het is een semi-

woestijn, waar weinig groeit en permanent een 

verschroeiende droogte heerst. De locatie is, volgens 

een woordvoerder van het Rode Kruis, een van de 

grootste miskleunen in de wanhopige pogingen de 

levens van de één miljoen vluchtelingen te redden. 

Die achtentwintig kilometer tussen Goma en Kibumba 

zijn een groot massagraf. De 2,9 kilometer tussen het 

vliegveld en het eerste kamp, Minygyi, vormt onze 

graadmeter. ledere dag liggen er weer meer dode 

lichamen, en dat terwijl de lijkenophaaldienst 

langzamerhand at beter is georganiseerd. Eén dode 

per minuut, schatte een VN-vertegenwoordiger deze 

week, maar de cholera grijpt zo moordend om zich 

heen, er sterven zo veel vluchtelingen door uitdroging, 

diarree, malaria en andere ziekten, dat die schatting 
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moet worden bijgesteld.  

Langs de weg sjokt een deel van de Hutu-bevolking 

voort, wanhopig op zoek naar water en voedsel. Stuk 

voor stuk zien we de mensen bezwijken. De meesten 

weten toch nog de berm te bereiken en vinden na een 

rustpauze weer de kracht om voort te gaan. Anderen 

komen niet meer overeind en sterven. Niemand stopt 

om een dode of stervende in de berm te trekken. Het 

intense lijden en de dood behoren in Kivu, deze 

provincie van Zaïre, tot de dagelijkse routine.  

Het verkeer dat over de weg trekt, rijdt om de dode 

lichamen heen, zoals in Nederland een chauffeur een 

aangereden dier probeert te ontwijken. Maar soms is 

het zo druk op de smalle weg, dat een bestuurder niet 

meer kan uitwijken. Het macabere voorbeeld zien we 

als we 's avonds terugrijden van Kibumba. Een 

lichaam mist een voet. Het dode weefsel is 

platgereden op de weg.  

Middenin Kibumba zit Annociata Muabutera 

uitdrukkingsloos op de rotsachtige bodem. Haar 

kleuters Théoneste (2,5 jaar) en Théogene (4,5) houdt 

ze tegen zich aan gedrukt. Zij zijn het laatste wat haar 

nog rest. Maar ze vraagt zich af voor hoe lang. De 

ogen van Théoneste zijn ontstoken. Théogene 

vertoont de eerste verschijnselen van cholera. 

Apocalyps 

De afgelopen nacht is haar man Telesphone 

bezweken aan de cholera. Ze heeft gebeden en 

gesmeekt hem te mogen houden maar God - zegt ze - 

heeft hem van haar weggenomen. Télesphone is in 

een deken gewikkeld en door buren naar een 

massagraf vervoerd. Tranen heeft Annociata niet 

meer. Die zijn al ruimschoots ver goten na de 

apocalyptische gebeurtenissen van de afgelopen 

maanden. 

Annociata komt uit Metere, een landbouwdorp in het 

district Buyoga, waar ze met haar man een boerderij 

runde. Spanningen waren er altijd in die noordelijke 

streek, sinds het door de Tutsi’s gedomineerde 

Rwandees Patriottisch Front (RPF) op 1 oktober 1990 

een strook land bezet hield. Maar voor Annociata en 

alle andee Hutu's in de omgeving brak de hel pas goed 

los nadat op 6 april het vliegtuig met de Rwandese 

president Habyarimana uit de lucht werd geschoten. 

Annociata en de kring die zich rond ons heeft 

gevormd, vinden het beeld dat in het Westen is 

geschapen van de gedisciplineerde en onschuldige 

Tutsi’s tegenover de moordende Hutu's vals. Ze 

ontkennen niet dat er honderdduizenden Tutsi's op 

gruwelijke wijze zijn omgebracht. Maar zij, de Hutu's, 

zijn ook slachtoffer in deze krankzinnige burgeroorlog. 

Annociata verhaalt op monotone toon van de hel waar 

zij op 8 april doorheen ging. Tien, vijftien Tutsi-rebellen 

waren de huizen van haar ouders en schoonouders 

binnengedrongen. Haar schoonvader was de eerste 

die werd vermoord.  

Als ze haar ogen sluit, kan ze het gruwelijke beeld 

weer oproepen van de Tutsi-soldaat die de bijl boven 

het hoofd van schoonpapa zwaaide. Ze hoort nog het 

kraken van de schedel en ziet het bloed golven dat 

vervolgens de bodem rood kleurde. Na schoonvader 

volgde de schoonmoeder, haar eigen ouders en het 

grootste deel van de rest van de familie. 

Vijftien familieleden verloor ze in die angstige nacht. 

Zelf was ze met Télesphone en haar kinderen 

ontsnapt door het bos in te rennen en zich daar schuil 

te houden.  

Toen het RPF oprukte heeft ze meegehold in de 

panische exodus van de Hutu's. Honderden mede-

vluchtelingen werden tijdens die barre tocht gedood 

door de Tutsi-rebellen. 's Nachts, in haar slaap, hoort 

ze nog de angstschreeuwen van de mannen, vrouwen 

en kinderen die net zo beestachtig werden afgemaakt 

als eerder die maand Tutsi's door Hutu's. 

Het droevige verhaal van Annociata wordt bevestigd 

door omstanders. Allemaal hebben ze soortgelijke 

ervaringen. Allemaal ook dachten ze veilig te zijn, als 

ze eenmaal de grens met Zaïre zouden hebben 

bereikt. Maar hier wacht een nieuwe hel. Er is geen 

water, er is geen voedsel en er is geen dak boven hun 

hoofd. Een paar Hutu's ballen woest de vuisten. Ze 

voelen zich in de steek gelaten door de 

wereldgemeenschap. De VN, de Verenigde Staten, de 

Belgen, de Fransen - letterlijk iedereen heeft zich 

ongenuanceerd achter de Tutsi-rebellen geschaard. 

De honger knaagt. De dorst brandt in de droge kelen. 

Twee dagen geleden hebben Annociata en de 

kinderen voor het laatst vervuild water te drinken 

gekregen. Driehonderd francs had Télesphone 

neergeteld voor vijf liter water dat Rwandezen uit een 

vervuilde rivier hadden geput. Dat water is op. 

Annociata heeft geen idee hoe ze aan nieuw water 

moet komen. De tanks die de hulporganisaties 

aanvoeren zijn al lang leeg als de zwaksten zich 

eindelijk naar voren hebben geworsteld in de 

graaiende menigte. 

Achter haar wordt opnieuw een lichaam weggedragen. 

De dood is alom, maar toch piekeren Annociata en de 

omstanders niet over een spoedige terugkeer naar 

Rwanda. De geruststellende woorden van de nieuwe 

regering in Kigali worden niet geloofd. De Hutu-

ministers in het nieuwe kabinet worden als verraders 

beschouwd. Ze weten het zeker: zodra ze de grens 

oversteken staan de Tutsi's klaar om hen te doden. 

VN-functionarissen als Ray Wilkinson van de 

vluchtelingenorganisatie UNHCR mogen dan bij hoog 

en bij laag volhouden dat de Tutsi's de thuiskomers 

met rust laten, in Kibumba hebben ze andere berichten 

ontvangen. Ze worden bevestigd door vier Franse 

medewerkers van de internationale hulporganisatie 

Care. 
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Twee dagen geleden keerden de Fransen terug uit het 

zuidelijke Gitarama. Ze weten uit goede bron dat 

Hutu's op gruwelijke wijze zijn omgebracht. Een aantal 

werd de ogen uitgestoken, anderen werden met een 

doorgesneden keel in een greppel gegooid. 

 
foto Sander Veeneman 

Gedoemd 

Dat soort verhalen gonst door de kampen. Het 

verdreven Hutu-bewind dikt ze aan. De angst is zo 

groot, dat zelfs de dood de massa niet tot een 

terugkeer kan bewegen. De UNHCR telt aan de 

grensovergang tussen Goma en Gysenyi niet meer 

dan duizend tot vijftienhonderd Hutu's per dag, die 

bang terugkeren naar hun vaderland. Annociata weet 

zeker dat ze die stap pas zal zetten als er een solide 

overeenkomst is tussen de RPF-regering in Kigali en 

het verdreven Hutu-bewind onder supervisie van 

troepen van de Verenigde Naties. Ze beseft dat ze 

binnen een week gedoemd zal zijn te sterven, als er 

niet grootscheeps hulp wordt geboden. Maar voor 

Annociata en honderdduizenden anderen is er geen 

alternatief. Het is of doodgaan in Zaïre öf afgeslacht 

worden door de Tutsi's. 

In Kibumba doet Artsen zonder Grenzen het 

onmogelijke. Rond de drie tenten van de organisatie 

liggen de zieken en stervenden dicht opeengepakt. 

Verpleegster Atty Hammer moet soms over de lijken 

heen stappen om bij een volgende patiënt te komen. 

Duizenden zakjes levensreddend serum zijn 

aangevoerd, dat via een infuus in de arm wordt 

gebracht. De water-zout-oplossing betekent vaak het 

verschil tussen leven en dood. Maar Hammer en haar 

collega's komen vele handen te kort. 

Hammer is gedwongen af en toe voor God te spelen. 

Links roept een oudere vrouw om hulp, rechts krijst 

een kind. Ze kiest voor het kind en terwijl ze het infuus 

bevestigt, glijdt de oudere vrouw weg de dood in. 

Eerder die morgen hielp ze nog bij een bevalling. De 

placenta wilde niet loskomen en de vrouw was al 

buiten bewustzijn. Hammer heeft geaarzeld: moet ik 

proberen de placenta eruit te halen en daardoor het 

risico lopen dat ik vijf, zes anderen niet kan redden, of 

moet ik de vrouw laten sterven. Ze koos voor de 

vrouw. Gelukkig liet de moederkoek spoedig los. Of de 

jonge moeder het zal halen? Hammer heeft geen idee. 

Het Rode Kruis is de belangrijkste hulporganisatie in 

Kibumba 2, een kamp dat enkele honderden meters 

noordelijker ligt. Hier houdt de cholera nog 

schrikwekkender huis dan in het eerste kamp. De 

lijken liggen opgestapeld langs de weg. Eelko 

Brouwer, coördinator van het Rode Kruis, schat het 

aantal doden in deze sector op drieduizend per dag. 

Hij en de anderen zwoegen van de vroege ochtend tot 

de late avond, maar Brouwer weet ook dat ze te weinig 

kunnen uitrichten. Er is te weinig materiaal en het 

materiaal dat er is, kan de kampen moeilijk bereiken 

omdat de smalle weg die naar het noorden leidt vrijwel 

continu verstopt zit met hulpverleners en gewetenloze 

handelaren, die proberen de Hutu's van hun laatste 

schamele bezittingen af te helpen. Brouwer heeft 

geprobeerd een massagraf te delven, maar de drilboor 

kwam niet of nauwelijks door de vulkaan-achtige 

bodem van het kamp. En dus zeulen de Rwandezen 

hun doden naar de kant van de weg, waar ze vroeg of 

laat worden afgevoerd door lijkenophalers van het 

Franse en Zaïrese leger of van een van de 

hulporganisaties. Er is meer hulp op komst. Het Duitse 

Rode Kruis zet er een ziekenhuis op. De Britse 

hulporganisatie Oxfam plaatst watertanks, maar Eelko 

Brouwer beseft dat die hulp voor velen te laat zal 

komen en niet voldoende zal zijn. Hij heeft becijferd 

dat er honderd laaduren per dag nodig zijn om 

iedereen in het kamp van de minimale hoeveelheid 

water te voorzien. Maar zelfs als dat kunststuk 

volbracht zou worden, blijft het transport een 

onoverkomelijk probleem. Vijf kilometer zuidelijker, in 

de richting van Goma, vechten de leren van Goal in de 

tenten van Unicef verbeten voor het leven van 

honderden Hutuvluchtelingen. De patiënten liggen 

uitgestrekt op zeilen. Elke tien minuten wordt er een 

dode uit de rij gehaald. Een baby van drie maanden 

zuigt wanhopig aan de uitgedroogde borst van een 

moeder, die bewegingloos op het zeil ligt. De verpleger 

van Goal buigt zich over de moeder, voelt haar pols, 

schudt mistroostig het hoofd en rolt het lichaam 

vervolgens in de rieten mat waarop ze ligt. Het laatste 

wat van de vrouw zichtbaar is, zijn verstarde, holle 

ogen die niet begrijpend in de verte staren. 

De baby wordt krijsend in een vrachtwagen gezet, 

waarin tientallen andere kinderen wacht op transport 
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naar de kampen voor 'niet-begeleide' kinderen, waar 

Unicef voor zorgt. In Ndosho, het grootste kamp, zitten 

bijna vijfduizend weesjes opeengepakt op een ruimte 

die oorspronkelijk bestemd was voor de opvang van 

veertig Zaïrese weeskinderen. Van registratie is hier 

geen sprake. De kinderen zijn er neergezet, krijgen 

water en voedsel en zitten voor een groot deel dag en 

nacht op zeilen in de open lucht. Ook voor Unicef is 

het onmogelijk de kinderen de aandacht te geven die 

nodig is. Het aantal cholera-patiëntjes in dit kamp stijgt 

onrustbarend. Drie dagen geleden werden er honderd 

lijkjes geborgen en gevreesd wordt dat het aantal nog 

aanzienlijk zal stijgen. 

Het Höpital de Goma is één groot sterfhuis. Dagelijks 

liggen er dertig, veertig lijken opgestapeld voor de 

poorten van het ziekenhuis. De capaciteit, vierhonderd 

bedden, is bij lange na niet toereikend om ook maar 

een procent van de ernstig zieken in deze grensstreek 

te kunnen opnemen. Ruim zeshonderd patiënten heeft 

geneesheer-directeur Muhinjo Kalungaro er 

toegelaten. Meer kan en wil hij niet binnen de poorten 

hebben. ledereen die nu aanklopt wordt de deur 

gewezen, ondanks de tragische situatie waarin hij of zij 

verkeert. Kalungaro vindt dat hij nu al te veel patiënten 

heeft. Er meer toelaten zou ten koste gaan van de 

zorg voor de zeshonderd die er al zijn. 

Het plein dat naar de ziekenzalen leidt, ligt bezaaid 

met lijdende vluchtelingen, die op het kale beton op 

hun einde wachten. Op de vloer een mengeling van 

braaksel en bloed. Infuusnaalden liggen her en der 

verspreid. Als we binnenkomen, wordt er net weer een 

dode naar buiten gebracht. De doden tellen niet meer 

in deze hel, dus wordt het lijk met een boog bovenop 

de stapel gesmeten, die op transport naar de 

massagraven wachten. Het beste en eenvoudigste zou 

zijn de lijken te verbranden, maar dat laat de cultuur in 

deze regio niet toe. 

Voorportaal 

Het Höpital de Goma heeft in deze dagen zo ongeveer 

gebrek aan alles. Aan water, aan medicamenten en 

aan personeel. De ongelukkigen die op het plein 

liggen, bevinden zich in het voorportaal van de dood. 

Een vrouw geeft bloed op, een ander krimpt ineen van 

pijn en bij een derde zit een man te wachten totdat de 

dood zijn vrouw uit haar lijden verlost. 

Elisabeth, een bang, angstig wezentje van 29 jaar, 

staat met grote holle ogen voor ons. Ze leunt 

moeizaam op een stok. Achter de deken, die haar tot 

kleding dient, kunnen wij haar ribben tellen. Een week 

leeft ze nu binnen de poorten op het grasveld voor de 

ziekenzalen. Ze klaagt over pijn op de borst, maar tot 

op heden heeft nog geen arts of verpleegster naar 

haar omgekeken. Elisabeth heeft geen geld en geen 

geld hebben betekent in Afrika in veel gevallen geen 

medische zorg krijgen. Artsen en verpleegsters zijn 

voor hun inkomen veelal afhankelijk van de bijdragen 

van patiënten. 

Een week geleden is Elisabeth binnengebracht door 

Unicef. Ze heeft haar drie kinderen met de VN-

organisatie meegegeven, die de jongen van negen en 

de twee meisjes van respectievelijk dertien en vijftien 

jaar naar een opvangkamp heeft gebracht. Waar ze 

zijn? Elisabeth heeft geen idee. In de chaos rond deze 

ellende weet niemand wie waar is. 

Ze had geen keus. Haar man was twee dagen na 

aankomst in Goma gestorven. En nadat Elisabeth er 

drie dagen achtereen niet in was geslaagd ook maar 

een kruimel voedsel te vinden voor haar kinderen, 

besloot ze het trio mee te geven aan Unicef, zodat ze 

in ieder geval een kans maken deze hel te overleven. 

Voor zichzelf heeft ze alle hoop laten varen. De pijn op 

haar borst wordt met het uur heviger. Elisabeth is 

ervan overtuigd dat ze de poort van het ziekenhuis 

alleen maar opgerold in een rieten mat zal verlaten. 

Middenop het grasveld van de Place de la République 

in Goma ligt al dagenlang een kinderlijkje. Het is voor 

de overwerkte lijkenophaaldienst kennelijk te ver 

verwijderd van de plek waar de lichamen worden 

verzameld. Een gezin dat het grasveld als 

verblijfplaats had gekozen, trekt naar elders. De geur 

die het lichaampje verspreidt is ondraaglijk. De moeder 

ziet ons staan en houdt ons staande. Onmiddellijk 

komen er zes, zeven anderen aangestrompeld. De 

vrouw kijkt ons met doffe, smekende ogen aan, waarin 

onpeilbaar verdriet staat te lezen. Bijna onhoorbaar 

prevelt ze: 'Water alsjeblieft. We voelen ons 

machteloos en huilen in stilte.  

De nationale hulpactie voor Rwanda wordt 

georganiseerd door tien samenwerkende 

hulporganisaties. Dit zijn het Rode Kruis, Novib, 

Unicef, Artsen zonder Grenzen, Tear Fund, Memisa. 

Stichting Oecumenische Hulp, Stichting Vluchteling, 

Terres des Hommes en Mensen in Nood. Het 

gironummer is 555 in Den Haag. Volgende week 

zaterdag, 6 augustus, wordt via alle Nederlandse tv-

netten een inzamelingsactie ten behoeve van de 

vluchtelingen gehouden. 

 

NRC Handelsblad / 09-08-1994 
 

Hulpgoederen van geld actie Rwanda vandaag op 

vliegtuig 

Door een onzer redacteuren den haag, 9 aug . Van het 

geld dat de Nationale Actie Rwanda heeft opgeleverd 

stuurt Mensen in Nood vandaag een eerste vliegtuig 

met hulpgoederen naar Goma in Zaïre. Het materiaal 

met een waarde van vier ton is bestemd voor een 

opvangkamp met vierduizend kinderen in de buurt van 
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Goma. De andere organisaties zijn ook begonnen met 

het besteden van het ingezamelde geld. Mensen in 

Nood krijgt ruim 15 procent van de opbrengst. Unicef 

Nederland, de hulporganisatie van de Verenigde 

Naties, besteedt de opbrengst voor tweederde aan de 

opvang van zwerfkinderen en vluchtelingen. De rest 

gaat naar vluchtelingen in Zaïre. Unicef gaat 

gezondheidsprojecten opzetten: kinderen worden 

ingeënt tegen mazelen en polio, krijgen vitaminerijke 

biscuits en vitamine A voor het opbouwen van 

weerstand en middelen tegen diarree. Voor kinderen 

die familie hebben verloren komt er professionele 

begeleiding. Unicef heeft in Rwanda in totaal 23 

miljoen dollar nodig. Van de Nederlandse actie krijgt 

Unicef een bedrag van ten minste vijf miljoen gulden. 

Stichting Oecumenische Hulp zet een luchtbrug 

op tussen Kenia en Goma. Novib gaat zich richten op 

de hulp van vluchtelingen die zijn teruggekeerd naar 

Rwanda. Artsen Zonder Grenzen stuurt deze week 

drie hulpvluchten met medisch materiaal naar Goma. 

Vandaag vertrekt een 'Antonov' met goederen van 

Memisa vanaf vliegbasis Soesterberg naar de 

Zaireese grensplaats. Het vliegtuig vervoert vier 

watertankauto's, vier vrachtwagens met 

aanhangwagens en aggregaten en tenten. Volgens de 

samenwerkende hulporganisaties is bij het tellen van 

het ingezamelde geld voor hulp aan Rwanda de 41,5 

miljoen gulden al gepasseerd. Dit bedrag werd 

zaterdagavond als voorlopig eindbedrag van de tv-

actie bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder 

stromen nog een groot aantal machtigingskaarten 

binnen. Ook het geld dat de afgelopen dagen op giro 

555 is gestort is nog niet meegeteld. Donderdag komt 

van het tv-programma een CD uit, waarschijnlijk in een 

oplage van 75.000. Minimaal een tientje per CD gaat 

naar de hulporganisaties. Aan het einde van de week, 

maken de organisaties het eindbedrag van de 

Nationale Actie Rwanda bekend. Inmiddels hebben de 

Nederlandse militairen die in Goma verblijven een 

'verbandplaats' opgezet waar eenvoudige medische 

handelingen worden verricht. Deze is naast een 

noodhospitaal van Israëlische militairen gevestigd. De 

vluchtelingen komen eerst in het Nederlandse kamp, 

vervolgens zorgen de Israëli voor de ernstige gevallen. 

In de vluchtelingenkampen verblijven in totaal 104 

Nederlandse militairen. Naast artsen en verplegers is 

er een watertransporteenheid die voortdurend af en 

aan rijdt om de Rwandezen van schoon water te 

voorzien. Niet alleen de Rwandese vluchtelingen 

krijgen hulp, de Wereld-, federatie Dierenbescherming 

wil ook voor gorilla's een hulpactie op touw zetten. Het 

diergeneeskundig centrum Volcano, bekend van de 

film 'Gorilla's in the mist', zal in samenwerking met de 

plaatselijk bevolking worden hersteld. Tijdens de 

burgeroorlog is het centrum vernield. Volgens hoofd 

Afrika van de federatie, G. Richardson, moet snel iets 

gebeuren omdat het anders volgens hem slecht 

afloopt met de beschermde dieren. In Rwanda zijn 

gorilla's altijd een toeristische trekpleister geweest. 

 

De Volkskrant / 09-08-1994 
 

Hulporganisaties beginnen met besteding 

opbrengst Actie Ruanda 

Van onze verslaggever 

AMSTERDAM 

De hulporganisaties Memisa, Novib, Artsen zonder 

Grenzen en Mensen in Nood zijn begonnen met het 

besteden van de eerste miljoenen van de Nationale 

Actie Ruanda. Vandaag stuurt Mensen in Nood met 

een speciale vlucht vanuit Schiphol 33,5 ton 

kindervoeding ter waarde van vierhonderdduizend 

gulden naar kinderkampen vlakbij Goma. Artsen 

zonder Grenzen stuurt de komende dagen met drie 

hulpvluchten extra medische teams naar het 

rampgebied. 

De 'kinderhulpvlucht' van Mensen in Nood wordt 

betaald uit de vijftien miljoen gulden die tot nu toe op 

giro 555 is binnengekomen. De kindervoeding is 

bestemd voor de ruim duizend kinderen die in twee 

kampen in het plaatsje Blhumba zijn ondergebracht. 

Mensen in Nood krijgt na het Rode Kruis het meeste 

geld uit de opbrengst van de 

inzamelingsactie 

Unicef Nederland, dat op ruim vijf miljoen gulden mag 

rekenen, heeft besloten om tweederde van dit bedrag 

te bestemmen voor de opvang van rondzwervende 

kinderen in Ruanda zelf. De rest gaat naar de 

vluchtelingen in Goma. 

Unicef zal onder meer helpen bij het opzetten van 

immunisatiecampagnes tegen mazelen en polio. 

Verder worden er douches en latrines in de kampen 

aangelegd. Het meeste geld (de helft) wordt echter 

besteed aan de opvang en vooral de psychische 

begeleiding van weeskinderen. 

Verder stuurt Memisa nog deze week een medisch 

team naar de Ruandese hoofdstad Kigali om 

vluchtelingen bij te staan die naar huis terugkeren. De 

Novib heeft snel geld vrijgemaakt om de woonsituatie 

van teruggekeerde vluchtelingen te verbeteren en de 

Stichting Oecumenische Hulp zal haar bijdrage 

gebruiken voor de financiering van de eigen luchtbrug 

op Goma vanuit , Kenia. 
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De hulporganisaties maken eind deze week de 

eindstand bekend Van de inzamelingsactie. Tot nu toe 

is er 41.5 miljoen gulden binnen gekomen. 

Er is besloten giro 555, waarvoor geen reclame meer 

wordt gemaakt, nog drie maanden open té houden. 

'Het is giswerk tot hoeveel de opbrengst kan stijgen', 

zegt actiecoördinator J. Bulthuis. 'Er zijn nog steeds 

mensen die op giro 555 storten en personen die hun 

machtigingskaart op de schoorsteenmantel hebben 

staan.' 

Ook wordt er in het land nog ijverig geld ingezameld. 

Zo worden in de vijfhonderd supermarkten van het 

Schuitema-concern (Spar, Cl 000) een maand lang 

collectebussen geplaatst waarin klanten hun statiegeld 

kunnen gooien. Het gaat hier om een initiatief van de 

stichting Cultureel Jongeren Paspoort. 

 

Trouw / 10-08-1994 
 

Opbrengst van actie Rwanda al verdeeld en deels 

ook besteed 

Van een onzer verslaggeefsters  

DEN HAAG - Hoewel de eindstand van de Nationale 

Rwanda-actie pas eind deze week bekend is, hebben 

de tien deelnemende hulporganisaties al over de 

belangrijkste bestedingen van het geld besloten en 

daar ook al daadwerkelijk uitvoering aan gegeven.  

De opbrengst (voorlopig 41,5 miljoen), die alleen voor 

de acute noodhulp bedoeld is, gaat volgens een al 

eerder vastgestelde verdeelsleutel naar de 

organisaties. Het Rode Kruis ontvangt de hoogste 

bijdrage (16,5 procent). Een derde deel van dit bedrag 

wordt besteed aan medicijnen en medisch materiaal, 

een derde aan voedsel en de rest aan diversen, zoals 

water, jeeps, en afdekzeilen. 

Mensen in nood krijgt 15,5 procent en heeft met dit 

geld al een zogenaamde kinderhulpvlucht, die 

gisavond naar Goma vertrok, gefinancierd. De vlucht 

bevat kinderkleding en medicijnen met een waarde 

van vijf ton. Artsen zonder (AzG), dat vier miljoen (11 

procent) ontvangt, stuurt de komende dagen drie 

hulpvluchten met extra medisch materiaal. Ook besloot 

AzG tot uitbreiding van zijn hulp in Noord- en West-

Rwanda, vooral bedoeld voor de stromen 

vluchtelingen die daar dagelijks langs de weg 

voorbijtrekken.  

De Stichting oecumenische hulp (14,5 procent) 

financiert een luchtbrug van Kenia naar Goma en 

Memisa (8 procent) stuurt deze week een medisch 

team naar de Rwandese hoofdstad, Kigali. Unicef (11 

procent) richt zich vooral op de opvang van zwerf- en 

weeskinderen en Terres des Hommes (5 procent) 

financiert met zijn deel een onderwijsproject voor 

kinderen in een kamp in Tanzania. Ook werkt het, in 

samenwerking met de Novib, aan het opzetten van 

waterprojecten en rehabilitatieprojecten voor kinderen. 

De Novib zelf zal met haar deel (14,5 procent) vooral 

haar plaatselijke partners in Rwanda ondersteunen. 

Deze organisaties proberen terugkerende 

vluchtelingen zo goed mogelijk te begeleiden, 

bijvoorbeeld door het opzetten van waterprojecten en 

hulp bij de wederopbouw van het land.  

Giro 555 blijft nog drie maanden open voor giften. De 

samenwerkende hulporganisaties verwachten 

daarnaast nog inkomsten uit lopende plaatselijke 

acties. Ook de CD die gemaakt is van de artiesten die 

zaterdagavond optraden, zal naar verwachting goed 

verkopen. „Die CD komt donderdag uit, maar de 

detailhandel heeft er nu al duizenden exemplaren van 

besteld", aldus woordvoerder K. Al van de Novib. 

Namens de coördinatoren van de actie vertelt Al geen 

klachten te hebben ontvangen van mensen die zich 

stoorden aan het voorgedrukte bedrag van 55 gulden 

op de machtigingskaart die bij iedereen thuis in de bus 

viel. „Zulk Hollands gezeur hadden wij wel verwacht, 

maar het is niet gebeurd. In de voorlichting 

voorafgaand aan de uitzending hebben wij steeds 

benadrukt dat iedereen natuurlijk vrij is een lager 

bedrag te geven, maar dat dan via de normale giro zou 

moeten doen. Tijdens de uitzending heeft ook Ivo 

Niehe dat herhaaldelijk gezegd."  

Wél weet Al van klachten van mensen die juist een 

hoger bedrag wilden invullen, of dat zelfs 

daadwerkelijk deden. „Deze mensen krijgen nu 

allemaal een briefje terug, omdat zij met het 

doorkrassen van het oorspronkelijke bedrag de kaart 

ongeldig hebben gemaakt." 

 

Limburgs Dagblad / 12-08-1994 
 

Actie Rwanda naar 60 miljoen 

Van onze redactie binnenland 

De SHO kunnen door de hoge opbrengst de 

bestaande programma's in Rwanda en in de 

vluchtelingenkampen in buurlanden uitbreiden en 

nieuwe initiatieven opstarten. Mensen in Nood liet 

dinsdag al een hulpvlucht naar Goma vertrekken met 

kindervoeding en medicijnen. Artsen zonder Grenzen 

stuurt drie hulpvluchten met extra medisch materiaal. 

De Stichting Oecumenische Hulp financiert een 

luchtbrug van Kenia naar Goma en Memiza stuurt nog 

deze week een medisch team naar het Rwandese 

Kigali. Novib helpt in Goma en in Rwanda bij het 

opzetten van waterprojecten en helpt vluchtelingen die 

terugkeren naar hun land. Ook in andere Europese 
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landen zijn hulpacties voor Rwanda gehouden. De 

Belgische omroep BRTN deed zaterdagavond mee 

aan de tv-actie in Nederland. De gezamenlijke 

hulporganisaties in België rekenen op een eindstand 

van 27 miljoen gulden. 

 
Waterdragers, Twee Rwandese meisjes dragen 

jerrycans en blikken met water naar hun onderkomen 

in het Zairese vluchtelingenkamp Kibumba vlakbij de 

stad Goma. Er zitten momenteel zon 850.000 

vluchtelingen in het kamp van wie er dagelijks rond de  

5000 de terugreis naar Rwanda ondernemen.  

Foto: EPA 

Een aan uitdroging lijdende baby in het 

vluchtelingenkamp Goma. Hoe komt het toch dat het 

woord verzoening uit het vocabulaire van de 

Wereldraad is gevallen als het om Rwanda gaat? 

FOTO EPA 

Trouw / 17-08-1994 
 

Podium  

Wereldraad zet zijn reputatie op het spel  

door Jan van Butselaar 

Rwandese kerken zonder proces veroordeeld 

De Wereldraad van Kerken heeft een indrukwekkende 

naam op het gebied van de strijd om gerechtigheid en 

vrede. In het verleden is de raad verschillende keren 

actief opgetreden om te bemiddelen bij internationale 

conflicten, soms, zoals in de jaren zeventig in Soedan, 

met een zeer positief resultaat. De interventies van de 

Wereldraad ten tijde van het communistische regime in 

Oost-Europa zijn weliswaar bekritiseerd maar waren 

wel consequent: daar waar mensenlevens op het spel 

stonden, werd de voorkeur gegeven aan stille hulp 

boven publieke veroordelingen. 

Je zou daarom verwachten dat de raad ook in het 

afgrijselijke conflict om de macht in Rwanda zich zou 

inzetten voor vrede en verzoening. De jongste 

berichten wijzen daar echter niet op. Niet vrede en 

verzoening, maar het zaaien van verdeeldheid en het 

veroordelen zonder proces lijken nu voorop te aan. Dat 

is onder de maat van de Wereldraad en kan hem zijn 

internationale reputatie kosten.  

Afgelopen zaterdag berichtte Trouw op grond van 

mededelingen van de Wereldraad, dat de kerken in 

Rwanda zwaar gecompromitteerd waren in de 

verschrikkelijke , moordpartijen die in het land hebben 

plaatsgehad. Van-dik-hout-zaagt-men-planken kregen 

de kerken (lidkerken van de Wereldraad) er van langs. 

Kerken hadden actief deelgenomen aan de 

moordpartijen,  gevluchte kerkelijke leiders moesten 

maar eens snel naar huiskomen om berecht te 

worden.  

De betrokken Wereldraad-medewerker, zo blijkt uit het 

oorspronkelijke persbericht, heeft geen van die 

kerkelijke leiders gesproken, slechts per telefoon had 

hij met enkelen van hen contact gehad. Die vertelden 

met de dood bedreigd te worrden; dat had kennelijk de 

Wereldraad-medewerker geen stof tot denken 

gegeven...  

Uiteraard zal niemand willen of kunnen ontkennen dat 

bij de gruwelijke toestanden die zich in Rwanda 

hebben afgespeeld en nog afspelen (het huidige 

dictatoriale regime, de voormalige rebellen, lijkt niet 

meer te hebben gedaan dan de rollen omkeren), 

christenen betrokken zijn.  

Het is bijkans onmogelijk zich in te denken dat je als 

christen tot zoiets kan komen. Maar het gebeurt, en 

het herhaalt zich: nazi-Duitsland, Bosnië, en nu 

Rwanda.  

Als je dat aan Rwandese vrienden voorlegt, zeggen ze 

steeds opnieuw: jullie onderschatten de macht van de 

satan. Dat pleit niemand vrij. Wel lijkt die satan in een 

situatie van honger en uitzichtloosheid zijn kansen 

goed te kunnen waarnemen. Wel lijkt hij in een land 

waar nauwelijks communicatiemiddelen zijn, dat 

manco satanisch te kunnen uitbuiten.  

Nogmaals: dat betekent niet dat iemand die moordt, 

vrijuit gaat. Dat betekent wèl dat meer dan ooit het 

Evangelie, dat overtuigt van schuld en verzoening, zal 

moeten worden doorgegeven. Dat betekent dat hoor 

en wederhoor dient plaats te hebben, dat elke 

partijdigheid wordt uitgesloten.  
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Heeft de Wereldraad daaraan gewerkt? Dat lijkt er niet 

erg op. In het persbericht van de raad wordt immers 

opnieuw een veroordeling van de vorige Rwandese 

regering uitgesproken - geen woord valt over het 

afgrijselijke optreden van het huidige rebellenbewind. 

Geen woord over het feit dat de kerken een jaar 

geleden hun nek hebben uitgestoken om de 

vredesakkoorden van Arusha tussen de strijdende 

partijen van de grond te krijgen; alleen over een 

priester die aan de moordpartijen zou hebben 

deelgenomen. Geen woord over de rooms-katholieke 

aartsbisschop en twee van zijn ambtsbroeders die 

door rebellen in koelen bloede werden vermoord; wel 

over kerkleiders die naar huis moeten komen om 

berecht  te worden. Wat dat inhoudt laat zich denken.  

Helaas staat dit rapport van de Wereldraad niet op 

zichzelf. Toen de rebellen uit Oeganda twee jaar 

geleden Rwanda binnenvielen en een half miljoen 

mensen van huis en haard verdreven, de actie die de 

sa- van geweld en tegengeweld losmaakte, was het 

stil in Genève. Zou een oproep toen aan de 

Oegandese president Moeseveni om zijn invloed aan 

te wenden om tot vrede in Rwanda te komen, niet het 

tij hebben kunnen keren? De huidige 'sterke man' van 

Rwanda heeft zijn militaire opleiding in de VS als 

Oegandees officier gehad... 

Toen een jaar geleden de aanwezigheid van een 

Frans militair contingent zorgde voor enige stabiliteit in 

het land, werd er vanuit de oecumenische beweging 

druk uitgeoefend op de Franse kerken om bij 

Mitterrand gedaan te krijgen dat de Fransen zich 

zouden terugtrekken. Toen in een laat stadium, waarin 

het ieder duidelijk was dat de VN-troepen niets en 

niemand voor de dood konden beschermen, de 

Fransen meedeelden een veiligheidszone in zuid-

west-Rwanda in te stellen (die voor duizenden behoud 

van leven zou betekenen), protesteerde de 

Wereldraad als een der eersten tegen zon 'koloniale 

overneming.  

En heel voorzichtig komt de vraag boven: hoe komt 

het toch dat de acties van de Wereldraad zo goed 

sporen met de wensen van één van beide partijen in 

het conflict? Hoe komt het toch dat het woord 

verzoening uit het vocabulaire van de Wereldraad is 

gevallen, als het om Rwanda gaat? Hoe komt het toch, 

dat men openlijk uitspreekt dat de huidige kerkelijke 

leiders maar moeten hangen?  

Moeten ze soms verdwijnen omdat ze het huidige 

dictatoriale regime, evenmin als het vorige, niet 

onkritisch willen steunen? Met wie van de huidige 

kerkelijke leiders heeft de Wereldraad gesproken? Met 

welke van zijn eigen lidkerken? Of mocht men in Kigali 

alleen spreken met de 'kleine groep christenen' die 

repeteerden wat de huidige machthebbers willen 

horen? Zou de Wereldraad zijn gevallen voor de goed 

geoliede public relations-machine van één partij in het 

conflict, die bovendien comfortabel Engels spreekt in 

plaats van dat moeilijke Frans? Zou het te maken 

hebben met het feit dat in Genève en Nairobi (waar de 

AACC, de Afrikaanse oecumenische organisatie) 

krachtige en goed georganiseerde afdelingen van het 

RPF te vinden zijn? Het zou niet nieuw zijn, zoiets is al 

eerder vertoond. Westerse journalisten vielen de 

afgelopen maanden voor de informatie van het RPF, 

behoefden dat nauwelijks te controleren. Belgische 

journalisten werden hier ministerieel gelauwerd, ook al 

gaven ze toe toch wel hun partijkeuze in de Rwandese 

zaak te hebben gemaakt. Gelukkig dat Trouw, anders 

dan bij voorbeeld de Volkskrant, niet in het gat van de 

eenzijdige informatie is gevallen, zoals onder meer 

blijkt uit het voortreffelijke artikel van Eric Brassem uit 

dezelfde krant van zaterdag.  

Boodschappen van de Wereldraad over brandhaarden 

in de wereld, die niet oproepen tot vrede en 

verzoening, maar verhuld aangeven dat nieuwe 

'veroordelingen', moordpartijen, nodig zijn, zetten de 

reputatie van de Wereldraad op het spel. In plaats van 

dit soort levensgevaarlijke verbalisme zou het beter 

geweest zijn dat de afdeling Internationale zaken van 

de Wereldraad, eventueel samen met het Vaticaan 

(Rwanda is overwegend katholiek), initiatieven had 

ontplooid om tot vredesbesprekingen te komen.  

Maar alle kansen zijn nog niet verkeken. De Fransen 

zijn van plan zich terug te trekken uit zuid-west-

Rwanda. De vluchtelingenstroom komt alweer op 

gang. Hartverscheurende noodkreten uit die zone om 

bescherming, om hulp, komen op dit moment binnen. 

De Wereldraad kan nog wat goed maken: kan er niet 

een contingent internationale oecumenische 

waarnemers, net vrij van hun werk in Zuid-Afrika, naar 

dat gebied gezonden worden?  

0f... stellen de huidige Rwandese machthebbers dat 

niet op prijs?  

De auteur is algemeen secretaris van de Nederlandse 

Zendingsraad te Amsterdam. 

 

Trouw / 23-08-1994 
 

Centrum biedt prostituees kans op een nieuw 

leven 

door Annette Karimi  

AMSTERDAM - „Ik zou eigenlijk naar China 

uitgezonden worden", zegt ds. Lauran Bethell tijdens 

een kort bezoek aan Nederland. In plaats daarvan runt 

de Amerikaanse in de Thaise stad Chiang Mai, drie 

opvanghuizen voor inheemse meisjes. De meisjes, 
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afkomstig uit twee etnische bevolkingsgroepen, waren 

prostituees of dreigden dat te worden.  

„Deze problemen gingen me aan het hart", zegt de 

directrice. Met financiële hulp van de Amerikaanse 

Baptistenkerken, die haar uitzonden, en de Thaise 

regering, startte Bethell in 1987 het New Life Center 

voor 18 meisjes. De dominee kreeg van een bevriend 

echtpaar dat al veertig jaar missiewerk doet in 

Thailand, de dringende oproep om deze meisjes op te 

vangen. De familie Lewis merkte een ongekend 

fenomeen op in noord-Thailand: steeds meer leden 

van de Lahu- en Akhastammen, etnische volken die 

voorheen geïsoleerd in de bergen leefden, vertrokken 

naar Chiang Mai, de tweede stad van Thailand die 200 

000 inwoners telt. Grootschalige herbebossing-

programma's lieten aan de Lahu en Akha onvoldoende 

landbouwgrond over om van te leven. Onder de 

vertrekkende bergbewoners bevonden zich meisjes 

die geld wilden verdienen voor hun noodlijdende 

families. Die groep dreigde eenmaal in de stad af te 

glijden naar een bestaan in de Thaise sex-industrie. 

Bethell: „Ze spreken de Thaise taal niet en zijn 

daardoor een makkelijke prooi". Voor hen moest een 

vangnet komen in de stad waar jaarlijks een miljoen 

toeristen de bloemetjes buiten zetten. Inmiddels is het 

New Life Center gegroeid tot 125 meisjes in de leeftijd 

van 8 tot 25 jaar, onder wie twintig procent gewezen 

prostituees.  

De meisjes krijgen onderwijs in de Thaise taal om zich 

te kunnen handhaven in de stad. Ook leren ze lezen 

en schrijven in de Lahu-en Akha-talen. Het aanleren 

van praktische vaardigheden of het volgen van een 

commerciële opleiding geeft de meisjes vervolgens 

een goede kans op normaal werk. 

Lokale politie 

De lokale media zenden dagelijks twee uur in de Lahu-

en Akha-talen uit. Zo kreeg het project van Bethell 

bekendheid. Bezorgde familieleden, die meisjes naar 

de stad lieten gaan en voor hun lot vreesden, vroegen 

het opvangcentrum de verloren dochters uit bordelen 

van Chiang Mai te halen.  

„De lokale politieman neemt vaak smeergeld van 

bordelen aan en maakt zelf gebruik van de 

prostituees", zegt Bethell. Daarom spoorden speciale 

politie-eenheden de meisjes op, die tegen hun zin 

werden vastgehouden. Dat wordt de laatste 5 jaar 

moeilijker omdat de regering harder optreedt tegen 

kinderprostitutie. „Deze bordelen van het allerlaagste 

allooi gaan meer en meer ondergronds", zegt Bethell. 

Het New Life Center huurde zelf een lokale inwoner in 

die ook speurt naar verdwenen Lahu- en Akha-

meisjes. Voor dat noodproject betaalt 'Kinderen in de 

knel', een initiatief van protestantse kerken in 

Nederland. Zon twintig jonge prostituees per jaar, vaak 

ongewenste kinderen of kinderen van verslaafde 

ouders worden via dit noodproject geholpen. Maar ook 

meisjes die op de rand balanceren worden 

opgespoord. „Meisjes die drankjes serveren in bars of 

goklokalen en 'nog' niet met klanten meegaan", vertelt 

Bethell.  

Het centrum moet een groep meisjes, die uit zichzelf 

aankloppen, afwijzen. Bethell heeft er moeite mee het 

criterium van de klant te gebruiken, namelijk of ze 

'geschikt' zijn als prostituee. „We kijken of ze mooi 

zijn", ze aarzelt even en vervolgt bijna boos, „ik vind 

het verschrikkelijk om zoveel meisjes weg te moeten 

sturen".  

De opgespoorde groep legt een zware claim op de 

toekomst. Bethell maakt snel een rekensom. „Zeventig 

procent van de noodgevallen zijn al besmet met het 

HIV-virus." Hoe weet ze nog niet, maar als de meisjes 

aids krijgen helpen we, zegt de dominee beslist. 

Prostitutie, de belangrijkste oorzaak voor de 

verspreiding van aids, is in Thailand moeilijk te 

bestrijden. Het land heeft de snelst groeiende groep 

HIV-geïnfecteerden van Azië. Bethell schat dat 1 op de 

75 inwoners in Thailand besmet is. Dat betekent in 

harde cijfers dat het huidige aantal geïnfecteerden 1 

tot 1,3 miljoen bedraagt. Desondanks blijft prostitutie 

nog steeds algemeen geaccepteerd. 

Tracteren 

Dat ondervond de Amerikaanse dominee in 

gesprekken met doktoren, Thaise onderzoekers en 

onder de bevolking. „In alle lagen hoort prostitutie bij 

het leven", zegt Bethell. In bedrijven is het normaal dat 

meisjes klaarstaan na gedane zaken. Zelfs politieke 

partijen tracteren zichzelf na een vergadering op 

prostituees, vertelt ze.  

Ook Thaise vrouwen vertrouwen haar toe dat zij liever 

hun man een prostituee zien bezoeken dan dat hij een 

bijvrouw neemt, die kinderen krijgt en dan erfrechten 

claimt. Zo is de cirkel rond, knikt Bethell. Een eenmaal 

geïnfecteerde man draagt het fatale virus via zijn 

vrouw over op zijn kinderen. Bethell laat dit jaar de 

organisatie grotendeels over aan de eerste groep van 

opgevangen meisjes, die huismoeder werden in het 

New Life Center. Zij trad verplicht een jaar terug en 

maakt een reis langs de donororganisaties. Trots haalt 

ze traditioneel geklede poppen van de Lahu -en Akha-

meisjes tevoorschijn. „Er is nog geen enkel meisje 

teruggegaan in de en volgend jaar mag ik een vierde 

huis openen", zegt ze blij.  

 

Voor info: 'Kinderen in de knel', stichting 

oecumenische hulp, 030-710614. 
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Goede hoop op afwenden van hongersnood in 

Ethiopië 

DEN HAAG - Wanneer er deze maand regen blijft 

vallen, zal Ethiopië voor een nieuwe hongersnood 

gespaard blijven. Hans Heijs van de Stichting 

Oecumenische Hulp (SOH) in Utrecht heeft dit na 

terugkeer uit het Oostafrikaanse land gezegd.  

Samen met een collega maakte hij in een twee weken 

durende reis de balans op van de voedselsituatie voor 

de 52 miljoen inwoners van het land. Ethiopië komt elk 

jaar 800.000 ton voedsel tekort. Daarvan moet 

450.000 ton door donateurs geschonken worden. De 

oogsten van eind vorig jaar en in het voorjaar vielen 

tegen. Er ontstond daardoor een extra tekort van 

ongeveer 450.000 ton. Maar volgens Heijs staan de 

gewassen er dankzij de regen goed bij. Indien de 

neerslag komende maand aanhoudt, kan Ethiopië dit 

jaar 94 procent van de haalbare produktie oogsten. 

ANP 

 

Leeuwarder Courant / 21-09-1994 

 
Nederlanders geven IKV onvoldoende 

SCHEVENINGEN (ANP) - Slechts 16 procent van de 

Nederlandse bevolking kent het Interkerkelijk 

Vredesberaad (IKV). Deze groep geeft de organisatie 

een heel laag waarderingscijfer: een 3,3. Dat blijkt uit 

een enquête van het marktonderzoeksbureau 

MEDIAD, die werd gepresenteerd op een studiedag 

over de financiering van het vredeswerk van het IKV in 

het Kurhaus te Scheveningen. 

Het IKV geniet de meeste bekendheid onder 

protestanten. Zij waarderen de organisatie ook iets 

hoger (4,4) dan roomskatholieken en niet-kerkelijken 

(2,8). Een vergelijkbare organisatie als de Stichting 

Oecumenische Hulp, die even onbekend is als het 

IKV, krijgt van de Nederlanders een veel hoger cijfer: 

een 6,9. Dat komt volgens Mient Jan Faber, secretaris 

van het IKV, omdat deze organisatie onschuldige 

noodhulp verstrekt, terwijl het IKV controversiële 

politieke uitspraken doet. 

Een op de twintig ondervraagden zegt het IKV te willen 

ondersteunen, maar dat betekent nog niet dat zij dat 

daadwerkelijk zullen doen. Volgens drs. J. Lasker van 

MEDIAD heeft het vredeswerk een maximaal bereik 

van 55.000 huishoudens in Nederland. Iets minder dan 

de helft van de Nederlanders (42 procent) wil het IKV 

beslist niet ondersteunen; de helft is daar niet uit. 

 

Trouw / 21-09-1994 
 

Kerk IKV blijkt erg onbekend en onbemind tot in de 

kerken 

SCHEVENINGEN (ANP) -Slechts een op de zes 

Nederlanders kent het Interkerkelijk Vredesberaad 

(IKV) en deze groep waardeert de organisatie heel 

laag: een 3+. Dat blijkt uit een enquête van het 

onderzoeksbureau Mediad, gepresenteerd op een 

studiedag over de financiering van het vredeswerk van 

het IKV in Scheveningen. 

Het IKV is het meest bekend onder protestanten. Zij 

waarderen de organisatie ook iets hoger (4+) dan 

katholieken en niet-kerkelijken (3-). Een vergelijkbare 

organisatie als de Stichting Oecumenische Hulp, even 

onbekend als het IKV, krijgt van de Nederlanders een 

7-. Dat komt, zegt IKV-secretaris M.J. Faber, omdat 

SOH onschuldige noodhulp verstrekt, terwijl het IKV 

controversiële politieke uitspraken doet. 

Een op de twintig ondervraagden wil het IKV wel 

ondersteunen, maar dat betekent nog niet dat zij dat 

ook doen. Volgens J. Lasker van Mediad heeft het 

vredeswerk een maximaal bereik van 55 000 

huishoudens in Nederland. Iets minder dan de helft 

van de Nederlanders (42 procent) wil het IKV beslist 

niet ondersteunen; de helft is daar niet uit. Van de 448 

ondervraagden gelooft 16 procent dat er een taak voor 

het IKV ligt bij het oplossen van maatschappelijke 

problemen. Gevraagd naar de werkzaamheden van 

het IKV, staat meer dan de helft met de mond vol 

tanden. „Vanuit de kerk vrede bewerkstelligen", weet 

10 procent. „Een praatgroep voor vrede" en „hulp aan 

de Derde Wereld", noemen anderen. „Wordt ons werk 

in ex-Joegoslavië helemaal niet genoemd?", 

reageerde Faber bijna wanhopig. Hij zet zich meer dan 

fulltime in voor verzoening in dit oorlogsgebied. Lasker 

beaamde dat de ondervraagden het IKV hiermee 

nauwelijks associëren. Een enkeling bleef zelfs steken 

bij de kruisraketten als werkterrein. Als je sponsors 

zoekt moet je duidelijk maken waar je voor staat, 

riepen vertegenwoordigers van particuliere fondsen 

het IKV toe. Nu maakt het IKV een zoekende, vage 

indruk. „Ik vind het heel concreet om verschillende 

etnische groepen in het voormalig Joegoslavië bij 

elkaar te brengen", reageerde bestuurslid L. Hogebrink 

van het IKV. 

Het IKV werd aangeraden zich duidelijk te richten op 

zijn natuurlijke achterban: de kerken. 
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Nederlands Dagblad / 22-09-1994 
 

Publiek geeft IKV dikke onvoldoende 

SCHEVENINGEN - Slechts 16 procent van de 

Nederlandse bevolking kent het Interkerkelijk 

Vredesberaad (IKV). Deze groep geeft de organisatie 

een heel laag waarderingscijfer: een 3,3- Dat blijkt uit 

een enquête van het marktonderzoeksbureau 

MEDIAD, die werd gepresenteerd op een studiedag 

over de financiering van het vredeswerk van het IKV in 

het Kurhaus te Scheveningen. 

Het IKV geniet de meeste bekendheid onder 

protestanten. Zij waarderen de organisatie ook iets 

hoger (4,4) dan rooms-katholieken en niet-kerkelijken 

(2,8). Een vergelijkbare organisatie als de Stichting 

Oecumenische Hulp, die even onbekend is als het 

IKV, krijgt van de Nederlanders een veel hoger cijfer: 

een 6,9. Dat komt volgens Mient Jan Faber, secretaris 

van het IKV, omdat deze organisatie onschuldige 

noodhulp verstrekt, terwijl het IKV controversiële 

politieke uitspraken doet.  

Een op de twintig ondervraagden zegt het IKV te willen 

ondersteunen, maar dat betekent nog niet dat zij dat 

daadwerkelijk zullen doen. Volgens drs. J. Lasker van 

MEDIAD heeft het vredeswerk een maximaal bereik 

van 55.000 huishoudens in Nederland. Iets minder dan 

de helft van de Nederlanders (42 procent) wil het IKV 

beslist niet ondersteunen; de helft is daar niet uit. Van 

de 448 ondervraagden gelooft 16 procent dat er een 

taak voor het IKV is weggelegd bij het oplossen van 

maatschappelijke problemen. Bijna een kwart heeft 

hierover geen mening. Gevraagd naar de taken van 

het IKV, staat meer dan de helft met de mond vol 

tanden. „Vanuit de kerk vrede bewerkstelligen", weet 

10 procent. „Een praatgroep voor vrede" en „hulp aan 

de Derde Wereld", noemen anderen.  

„Wordt ons werk in ex-Joegoslavië helemaal niet 

genoemd?", reageerde Faber bijna wanhopig op de 

cijfers. Hij zet zich meer dan fulltime in voor 

verzoening in dit oorlogsgebied. Het IKV werd meer 

geassocieerd met de kruisrakettendemonstratie. ANP 

 

Nederlands Dagblad / 28-09-1994 
 

Liefdadigheid heeft te lange strijkstok 

van onze redactie samenleving 

AMSTERDAM - Nederlanders hebben ondanks de 

slechte bedrijfseconomische vooruitzichten in 1993 7,4 

procent meer uitgegeven aan liefdadigheid dan in 

1992. In totaal werd 1058 miljoen gulden gegeven aan 

334 instellingen. Van deze instellingen besteedden er 

38, naar de maatstaven van het Centraal Bureau 

Fondsenwerving (CBF), een groot tot veel te groot 

deel van de inkomsten om de eigen instelling 

draaiende te houden. Hierdoor werd veel geld uit de 

giften onttrokken aan de beoogde bestemming. 

Dit blijkt uit het jaarverslag over 1993 van het CBF. De 

kroon spant de Katholieke Bijbelstichting (KBS), die 

alleen al voor de eigen organisatie ruim anderhalf keer 

zoveel geld nodig had als zij via giften binnenkreeg. 

Andere toppers' zijn stichting Moveo (Meer 

Ontspanning Voor Ernstig Oorlogsgewonden) met een 

kostenpercentage van 140 procent, de Nationale Bond 

voor EHBO (94 procent), stichting Ziekenhulp Modupe 

(89 procent), Evangelisatiewerk Manna (83 procent) 

en stichting Geef Max de Zak (78 procent). 

Het CBF vindt dat instellingen voor liefdadigheid 

maximaal een kwart van de verworven middelen 

mogen, besteden aan de eigen organisatie. Als langer 

dan drie jaar achtereen deze grens wordt 

overschreden, vindt het CBF dat ze steun van het 

publiek niet waard zijn. 

Behalve de Katholieke Bijbelstichting en het eveneens 

rooms-katholieke Evangelisatiewerk Manna kampen 

nog een paar christelijke instellingen met te hoge 

kostenpercentages. De stichting Help Oost-Polen 

besteedt volgens het CBF 21 procent méér aan de 

eigen organisatie dan de maximaal toelaatbare 25 

procent, het Zendingsgenootschap der Evangelische 

Broedergemeenten tien procent en de Vereniging 

Christelijk Blindencentrum Sonneheerdt zes procent. 

De meeste christelijke instellingen die hun financiën 

verantwoordden aan het CBF, bleven echter (ver) 

onder het maximaal toelaatbare percentage van 25: 

Canzibe Steunfonds (15 procent), Christenen voor 

Israël (5 procent), Contact Oost-Europa (2 procent), 

Dorkas Hulp Internationaal (22 procent), EO 

Metterdaad (5 procent), Kerk in 

Nood/Oosterpriesterhulp (9 procent), Mensen in Nood 

(8 procent), Nederlandse Leger des Heils (10 procent), 

Oecumenische Hulp (5 procent), Redt een Kind (4 

procent,), Terre des Hommes (21 procent), Unie voor 

Christelijk Onderwijs (12 procent), VBOK (11 procent), 

De Verre Naasten (9 procent). Wilde Ganzen (5 

procent), Woord en Daad (11 procent), World Vision 

Nederland (25 procent), Youth for Christ Nederland 

(22 procent) en ZOA Vluchtelingenzorg (21 procent). 

Het is volgens het CBF mogelijk dat nog veel meer 

instellingen te veel geld aan de eigen organisatie 

besteden. Van de 595 door het CBF aangeschreven 

instellingen gaven 360 geen inzicht in de gemaakte 

kosten. Overigens hebben Geef Max de Zak en de 

Vereniging tegen Kindermishandeling inmiddels te 

kennen gegeven het niet eens te zijn met de 

berekening van de kostenpercentages door de CBF. 
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Trouw / 30-09-1994 
 

IKV: heldere boodschap nodig  

door Janny van der Molen en Dion van den Berg 

Het is een moeilijke opgave om een studiedag en een 

onderzoeksrapport in 250 woorden samen te vatten. 

De nuance is daar het eerste slachtoffer van.  

Naar aanleiding van de door het IKV georganiseerde 

studiedag over de financiering van het vredeswerk, 

berichtte Trouw (21 september 1994): 'IKV blijkt erg 

onbekend en onbemind tot in de kerken. Het artikel 

opent met de zin: 'Slechts één op de zes Nederlanders 

kent het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en deze 

groep waardeert de organisatie heel laag: een 3+.'  

Voor de lezers van Trouw willen we graag enige 

nuanceringen aanbrengen. Allereerst de cijfers. Niet 

één op deze zes Nederlanders kent het IKV, maar 52 

procent. De schrijver heeft vermoedelijk het in het 

onderzoeksrapport vermelde bekendheidspercentage' 

van 16 procent opgevangen, maar dit cijfer geeft de 

'sterkte' van de bekendheid weer. Deze 16 procent 

betreft de groep, die minimaal met enige regelmaat 

van het IKV zegt te horen. Kijkend naar andere grote 

organisaties die zich bezighouden met het werven van 

gelden, bevindt het IKV zich met deze score dan bij 

voorbeeld in het goede gezelschap van de Stichting 

Oecumenische Hulp (SOH) uit Utrecht. Nee, het 

bekendheidscijfer van het IKV is zeker niet onze eerste 

zorg. Het grote probleem zit in het waarderingscijfer. 

Het onderzoeksbureau Mediad spreekt overigens niet 

van een 3+, maar van een waarderingscijfer van 33. 

Dit matige cijfer wordt vooral bepaald door de grote 

groep mensen die het IKV wel kent, maar geen 

oordeel heeft over onze werkzaamheden. Dit houdt 

niet in dat ze ons werk slecht vinden, ze spreken - bij 

gebrek aan voldoende informatie - geen oordeel uit.  

Wij hebben deze groep nog veel te vertellen. En dat 

zal dan ook gebeuren. De kerken hebben ons immers 

de opdracht gegeven om de vredeseducatie binnen en 

buiten de kerken vorm te geven en geïnteresseerden 

'passende actie' aan te bevelen.  

Tijdens de studiedag bleek vooral dat het IKV, in de 

ogen van vele Nederlanders, ontbreekt aan een 

eenduidige, heldere en wervende boodschap. Noem 

Unicef en iedereen denkt: hulp aan kinderen. Artsen 

zonder Grenzen: medische noodhulp, Amnesty 

International: strijd voor mensenrechten. Zo’n directe, 

positieve associatie vindt bij het vallen van de naam 

van het IKV bij te weinig mensen plaats. We zullen dus 

in onze presentatie meer rode lijn in ons werk 

(vredeseducatie, steun voor vredeskrachten in 

conflictgebieden, nationale en internationale 

netwerken voor vrede en gerechtigheid/protest tegen 

volkerenmoord) dienen aan te brengen.  

Maar ook een ander element speelt een rol. We zullen 

ons moeten beraden op de communicatieve 

instrumenten die we hierbij willen inzetten. Diverse 

begrippen die voor onze organisatie nogal nieuw zijn, 

komen dan in beeld: marketing, imagoverbetering, 

reclame. Het IKV is niet een organisatie die ten koste 

van alles een 'produkt', hoe belangrijk dan ook (de 

vrede), aan de man wil brengen. Maar vernieuwing en 

verbetering van onze communicatie met de 

Nederlandse samenleving is wel degelijk geboden.  

Het onderzoeksbureau kwam tot de conclusie dat op 

basis van de huidige bekendheid en waardering 55000 

huishoudens bereid moeten zijn het vredeswerk van 

het IKV te ondersteunen. We zijn het aan onze 

opdrachtgevers (de kerken) en onze partners in het 

buitenland verplicht in ieder geval deze mensen te 

traceren en te benaderen en zo serieus werk te maken 

van de versterking en uitbreiding van onze 

vredesprogramma's.  

De auteurs zijn resp. stafmedewerker PR en publiciteit 

en beleidsmedewerker fondsenwerving van het IKV. 

 

Nederlands Dagblad / 19-10-1994 
 

Bundeling van hulpverlening: 'naïef gepraat' 

van onze redactie samenleving 

DEN HAAG/ZEIST - Politici hebben last van 

gemakzucht als ze voorstellen dat de verschillende 

organisaties voor ontwikkelingshulp moeten 

samengaan.  

Dat zegt directeur C. Oskam van de Interkerkelijke 

organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, ICCO. 

De protestants-christelijke ICCO is een van de vier 

zogenaamde medefinancieringsorganisaties. Zij 

krijgen van de overheid veel geld en volgens enkele 

woordvoerders van 'paarse' fracties kan en moet dat 

geld beter besteed worden. Het WD-Tweede-Kamerlid 

mevr. A.L van der Stoel zei maandag op een 

vergadering van het Tropeninstituut dat gestreefd moet 

worden naar bundeling van de vier organisaties. In het 

kader van de herijking van het beleid zou minister 

Pronk aan dit streven tot bundeling prioriteit moeten 

geven, vindt mevr. Van der Stoel. ICCO-directeur laakt 

deze benadering van het liberale Kamerlid als 

„gemakzucht". „Het geld dat naar de vier 

medefinancieringsorganisaties gaat, omvat zeven 

procent van de totale begroting voor 

Ontwikkelingssamenwerking.  

Daar wil men nu een speerpunt van maken. Komt dat 

ook doordat herijking van de rest van de begroting 

soms te ingewikkeld is? Toch zou men zich eerst eens 
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op die veel grotere posten moeten richten", vindt 

Oskam.  

 

Naast ICCO zijn er drie andere 

medefinancieringsorganisaties: Cebemo (rooms-

katholiek), Hivos (humanistisch) en Novib (algemeen). 

ICCO en Cebemo krijgen elk een-derde uit de pot, 

terwijl ook een-derde deel naar Hivos en Novib samen 

gaat. In totaal gaat het om ongeveer 450 miljoen 

gulden. De medefinancieringsorganisaties geven steun 

aan hulpverleningsprojecten in de Derde Wereld.  

Samenwerking  

In de Volkskrant van gisteren spreken ook 

woordvoerders van PvdA en D 66 zich uit voor 

nauwere samenwerking van de vier organisaties, al 

gaan ze niet zover dat ze ook voor bundeling pleiten. 

Mevr. J. Verspaget van de PvdA erkent, dat elke 

organisatie haar' eigen specialiteiten heeft. Wel dringt 

zij aan op een verregaande vorm van samenwerking. 

„Precies wat we doen", zegt de heer Oskam. „ICCO is 

zelfde initiatiefnemer geweest tot een diepgaande 

studie over de mogelijkheden van samenwerking. Wij 

hebben samen met Cebemo al één instantie voor het 

adviseren van onze partners overzee op verschillende 

terreinen. Maandelijks overleggen de vier 

medefinancieringsorganisaties met elkaar, ook over de 

vraag wat ze gezamenlijk kunnen doen."  

Oskam vindt het veel zinvoller de samenwerking 

tussen protestantschristelijke organisaties te 

stimuleren dan die tussen de 

medefinancieringsorganisaties. „In de rooms-

katholieke wereld streven Cebemo en de Vastenaktie 

naar meer samenwerking, in protestantse kring gaat 

het om ICCO, de Stichting Oecumenische Hulp en de 

kerkelijke instanties voor het werelddiakonaat. Het zal 

mede van de ontwikkelingen rond Samen op Weg 

afhangen in hoeverre hier van een samengaan sprake 

zal zijn."  

Over de grenzen  

 

Oskam verwijt de Nederlandse politici, dat „ze vaak 

niet verder kijken dan de grenzen van ons eigen land. 

Het heeft geen zin om de 

medefinancieringsorganisaties te bundelen- Maar wel 

streven we naar verregaande samenwerking met onze 

buitenlandse partners. Hetzelfde doen de andere 

organisaties; de Novib heeft zich aangesloten bij 

Oxfam en Cebemo heeft nauwe contacten met rooms-

katholieke organisaties in andere landen."  

De ICCO-directeur ziet in deze internationale 

contacten ook de rechtvaardiging voor het bestaan van 

diverse organisaties van verschillende signatuur. „Het 

is natuurlijk waar dat in Nederland de secularisatie ver 

is doorgedrongen. Maar dat is niet het 

doorslaggevende punt.  

Het gaat om de andere kant van de lijn: de instellingen 

waarmee wij samenwerken. " 

 

Leeuwarder Courant / 20-10-1994 

 
Kerken verwijten VN laks optreden 

GENEVE / LEUSDEN (EPD, ANP) - Internationale 

kerkelijke organisaties verwijten de Verenigde Naties 

laks optreden in Ruanda. De VN slagen er geenszins 

in eigen aanbevelingen en besluiten op hel gebied van 

de mensenrechten in beleid om te zetten, aldus de 

organisaties. 

Daardoor is de volkerenorganisatie 

medeverantwoordelijk voor de onzekere situatie in het 

land, zo schrijft Church World Action Rwanda in een 

verklaring. Dit is een tijdelijk samenwerkingsverband 

van de Wereldraad van kerken, de Lutherse 

Wereldfederatie en vele hulporganisaties, waaronder 

de Nederlandse Stichting Oecumenische Hulp (SOH).  

De VN zijn er volgens de organisaties niet in geslaagd 

vertrouwen, recht en orde in Ruanda te herstellen en 

zodoende de terugkeer van vluchtelingen mogelijk te 

maken, zij verwijten de VN vooral onvoldoende 

waarnemers voor de mensenrechten naar het 

verscheurde land te hebben gestuurd. 

Er is nog niets gerealiseerd van het veelvuldig geëiste 

tribunaal voor oorlogsmisdadigers en de opbouw van 

een nieuw rechtssysteem in Ruanda. zo luiden de 

klachten. Een „onvergeeflijke vertraging" aldus de 

organisaties. 

 

Nederlands Dagblad / 20-10-1994 

 
Kerkelijke groepen: 'VN laks in Ruanda' 

GENEVE/LEUSDEN - Internationale kerkelijke 

organisaties verwijten de Verenigde Naties laks 

optreden in Ruanda. De VN slagen er geenszins in 

eigen aanbevelingen en besluiten op het gebied van 

de mensenrechten in beleid om te zetten, aldus de 

organisaties. 

De volkerenorganisatie is medeverantwoordelijk voor 

de onzekere situatie in Ruanda, zo schrijft Church 

World Action Rwanda in een gisteren uitgegeven 

verklaring. Het CWAR is een tijdelijk 

samenwerkingsverband van de Wereldraad van 

Kerken, de Lutherse Wereldfederatie en vele 

hulporganisaties, waaronder de Nederlandse Stichting 

Oecumenische Hulp (SOH). De VN zijn er volgens de 

organisaties niet in geslaagd vertrouwen, recht en de 
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orde in Ruanda te herstellen en zodoende de 

terugkeer van vluchtelingen mogelijk te maken. Zij 

verwijten de VN vooral onvoldoende waarnemers voor 

de mensenrechten naar het verscheurde land te 

hebben gestuurd. Er is nog niets gerealiseerd van het 

veelvuldig geëiste tribunaal voor oorlogsmisdadigers 

en de opbouw van een nieuw rechtssysteem in 

Ruanda, 20 luiden de klachten. „Zes maanden na het 

begin van de crisis in Ruanda is praktisch geen enkele 

aangekondigde maatregel van kracht geworden." 

Deze „onvergeeflijke vertraging" heeft er volgens het 

samenwerkingsverband ook toe geleid dat 

buitenlandse regeringen en andere internationale 

geldschieters hulp aan het nieuwe bewind in Ruanda 

op de lange baan hebben geschoven of zelfs hebben 

opgezegd. 

De kerkelijke organisaties pleiten onder meer voor van 

een oorlogstribunaal. Zij vragen secretarisgeneraal 

Boetros Ghali zich in te zetten voor een overeenkomst 

tussen de huidige regering en de gematigde krachten 

binnen de oppositie, waardoor „een klimaat van 

vertrouwen" geschapen kan worden.  

EPD/ANP 

 

Trouw / 20-09-1994 

 
Wereldraad waarschuwt VN:  

Nieuwe Rwanda-crisis als zij beloftes niet 

nakomen 

Van onze verslaggeefsters  

LEUSDEN - De Verenigde Naties moeten snel aan 

hun aan Rwanda gedane beloftes voldoen anders zijn 

ze medeverantwoordelijk aan het uitbreken van een 

nieuwe moorddadige crisis in Centraal Afrika. 

Dat is kort samengevat de lading van een boodschap 

van de Kerkelijke Wereld Actie  Rwanda' waarin de 

Wereldraad van kerken en de Lutherse 

Wereldfederatie samenwerken. De boodschap werd 

vandaag aan de VN secretaris-generaal en aan de 

nationale regeringen gestuurd. In Nederland is minister 

van Mierlo van buitenlandse zaken de geadresseerde. 

De wereldkerken vragen onder meer duidelijkheid over 

geld voor een uitgebreid apparaat dat de naleving van 

de mensenrechten in Rwanda in de toekomst moet 

bewaken. Ook willen zij de instelling van een 

internationaal tribunaal dat de meest 

verantwoordelijken voor het afslachten van ongeveer 

één miljoen Tutsi's moet berechten. Zij vragen 

ondersteuning van de huidige Rwandese regering in 

het opzetten van een neutraal, justitieel apparaat. Ook 

de beloofde kredieten van de Wereldbank moeten 

verstrekt worden. Bea Stolte, projectmedewerker 

Afrika van de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) 

lichtte in Leusden deze dringende oproep toe: „Als de 

VN hun belofte zouden nakomen, kan een nieuwe 

explosie worden voorkomen". Doen zij dit niet dan is 

dat koren op de molen voor militante Hutu's in de 

vluchtelingenkampen rondom Rwanda die 

honderdduizenden vluchtelingen in de greep hebben 

en een gewapende inval voorbereiden. 

De 'Kerkelijke Wereld Actie Rwanda' doet zelf ook wat. 

Ze heeft anderhalf miljoen gulden gespendeerd aan 

humanitaire hulp gespendeerd en zendt op zeer 

bescheiden schaal teams uit naar dorpen en 

vluchtelingenkampen binnen en buiten Rwanda. Deze 

teams (bij voorkeur bestaand uit een Afrikaan en een 

niet- Afrikaan) moeten observeren, maar ook 

stimuleren dat mensen hun normale leven hervatten 

en op het laagste nivo weer iets opbouwen dat lijkt op 

een samenleving. KWA- Rwanda hoopt zo snel 

mogelijk elf van deze teams aan het werk te hebben. 

Bea Stolten gaf toe dat het kleinschalig werk is gezien 

de om vang van het probleem. 

Ds. L. R. Krol, Afrika-secretaris van de gereformeerde 

zending en werelddiakonaat die juist terug was van 

een bezoek aan Rwanda constateerde dat de 

Presbyteriaanse kerk in Rwanda hetzelfde laat zien als 

de samenleving: een grondige verdeeldheid van aan 

de ene kant slachtoffers die familie en vrienden 

verloren hebben en aan de andere kant mensen die 

betrokken waren bij het voorbereiden van de moorden. 

Krol was in Rwanda als een van de afgevaardigden 

van de vier Europese kerken die al sinds 1960 een 

partnerschap onderhouden met de Presbyteriaanse 

kerk in Rwanda. Die verdeeldheid is, volgens hem, niet 

zomaar te lijmen met 'verzoening', een woord dat wel 

veel klinkt in de Presbyteriaanse kerk in Rwanda. Een 

ronde tafelgesprek wordt geopperd in de kerken, maar 

ook dat is niet realistisch. Want met wie? Dan zit de 

man die zijn vrouw en zeven kinderen verloren heeft 

aan de zelfde tafel als iemand die betrokken was bij 

het beramen van de moorden. Hoe kan men spreken 

van verzoening als er geen gerechtigheid is, vroeg een 

geëmotioneerde Krol zich af. Eerst moet de situatie 

gezuiverd worden, er moet een tribunaal komen voor 

de berechting van de verantwoordelijken voor de 

slachtingen. Op de vraag wat het buitenland kan doen 

aan de vereniging binnen de kerk, pleitte Krol voor 

terughoudendheid. Verzoening kan niet door morele of 

financiële druk kunstmatig tot stand gebracht worden. 

Kerken kunnen zich wel bezig houden met concreet 

werk aan de basis, zoals medisch werk of het opzetten 

van een landbouwproject, aldus Krol. 

De Afrika-secretaris vond dat, ondanks het feit dat vele 

kerken in Rwanda predikantloos zijn, de kerk lééft. 
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„Rouw komt in de diensten tot uitdrukking. De mensen 

dansen en komen in een soort veerkracht weer 

overeind." 

 

Trouw / 21-10-1994 
 

Oppositie Macedonië ageert tegen eerste 'vrije' 

verkiezingen 

Van onze buitenlandredactie 

AMSTERDAM - Furieus zijn de oppositiepartijen in de 

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Zij 

zijn ervan overtuigd dat de regering tijdens de eerste 

democratische verkiezingen afgelopen zondag heeft 

gefraudeerd. 

Woensdagavond gingen aanhangers van de 

nationalistische oppositie VMRO en de Democratische 

Partij in Skopje massaal de straat op om te protesteren 

tegen de tussentijdse uitslagen. De Unie van 

Macedonië van president Gligorov is tot dusver de 

sterkste partij gebleken. De VMRO en de 

Democratische Partij denken dat de regering Gligorov 

opzettelijk chaos creëert om hen te benadelen. De 

kiezers moeten het nog steeds doen met de voorlopige 

uitslag die maandag al bekend werd gemaakt. Toen 

heette het dat Gligorovs Macedonische Unie 71 

procent van de stemmen krijgt, tegen 21 procent voor 

de overige partijen. Om 7 uur woensdagavond 

verstreek de wettelijk vastgestelde limiet van 72 uur, 

waarbinnen het staatsverkiezingscomité (SEC) de 

definitieve uitslagen openbaar diende te maken. Maar 

gisteren waren die uitslagen nog niet eens bekend, en 

het heeft er dus de schijn van dat, ongeacht de 

definitieve uitkomst, protesten straks niet meer zullen 

baten. 

De VMRO en de Democratische Partij vinden ook dat 

de hand is gelicht met de sternprocedures. Ze zijn dan 

ook van plan de tweede verkiezingsronde op 30 

oktober te boycotten. Tijdens de (vreedzaam verlopen) 

demonstratie, die door duizenden mensen werd 

bijgewoond, heeft de oppositie van de regering geëist 

dat ze de verkiezingen ongeldig zou laten verklaren. 

Verder eisten zij het aftreden van het 

staatsverkiezingscomité. 

Gert-Jan van Apeldoorn, een hulpverlener van de 

Stichting Oecumenische Hulp die al langere tijd in 

Macedonië verblijft, deelt de mening van de 

oppositiepartijen. „Ik weet uit eigen waarneming dat er 

geknoeid is tijdens de verkiezingen." Volgens Van 

Apeldoorn zijn er stemkaarten uitgedeeld waarop de 

kandidaat al was aangekruist. Mensen zouden 

selectief zijn opgeroepen, en sommige kiezers 

beschikten over meerdere stemkaarten. 

Ook de officiële verkiezingswaarnemers van de 

Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in 

Europa (CVSE) hebben toegegeven dat de 

verkiezingen niet feilloos zijn verlopen. Desondanks 

zijn ze tevreden over het uiteindelijke resultaat Hans 

Schumacher, die in opdracht van de CVSE 

verantwoordelijk is voor de logistieke organisatie, vindt 

het vanzelfsprekend dat de verkiezingen in Macedonië 

niet probleemloos zijn verlopen: „We zijn hier ir de 

Balkan. We hebben te maken met een jonge 

democratie." De 540 waarnemers die 

steekproefsgewijs controle hebben uitgevoerd op de 

2856 kieslokalen, hebben hun werk volgens 

Schumacher goed gedaan- Maar Van Apeldoorn vindt 

dat de waarnemers van de CVSE te kort aanwezig zijn 

geweest in Macedonië. „Gecompliceerde 

verkiezingsfraude kunnen de waarnemers niet 

constateren. Juist vóór en na de verkiezingen worden 

de grootste onrechtmatigheden gepleegd, maar de 

waarnemers zijn daar niet bij geweest. Die zijn 

maandag al vertrokken." De vertegenwoordigers van 

de CVSE in Skopje hebben inmiddels zelf het voorstel 

gedaan na de tweede verkiezingsronde langer te 

blijven, tot de uitslagen officieel bekend zijn. 

Moeilijk 

„Het scheelt natuurlijk ook als er buitenlandse 

waarnemers zijn die Macedonisch spreken" zegt Van 

Apeldoorn. Hij schetst een situatie van afgelopen 

zondag: aanhanger van de VMRO wordt de toegang 

tot een kieslokaal ontzegd. Opgewonden schieten ze 

twee buitenlands waarnemers aan. Dezen verstaan de 

buitengesloten kiezers echter niet en kunnen verder 

niets doen.” Iedereen Macedonisch leren is een 

onmogelijk streven, maar het geeft duidelijk aan hoe 

moeilijk het werk van de CVSE is." Van Apeldoorn 

vindt dat de CVSE daarom niet in staat is zo snel te 

oordelen over he resultaat van de verkiezingen.  

De pogingen van de CVSE en de Macedonische 

regering de VRM en de Democratische Partij te 

bewegen toch deel te nemen aan de tweede ronde op 

30 oktober, zijn tot dusver op niets uitgelopen. Beide 

partijen doen op dit moment verwoede pogingen 

bewijzen te vinden voor de vermeende 

verkiezingsfraude van Gligorovs partij. Gligorov zelf is 

de afgelopen vier dagen niet in de openbaarheid 

geweest. Macedoniës oppositie houdt het erop dat 

Gligorov waarschijnlijk bezig is zijn eigen stemmen te 

tellen. 

 

Nederlands Dagblad / 24-10-1994 
 

Hulpverleners van WvK en SOH naar Ruanda 

van onze redactie samenleving 
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DRIEBERGEN - De Wereldraad van Kerken en onder 

andere Stichting Oecumenische Hulp (SOH) hebben 

de eerste hulpverleners naar Ruanda uitgezonden in 

het kader van een speciaal programma. 

De teams zullen in Ruanda zelf en in de 

vluchtelingenkampen daarbuiten proberen de 

Ruandezen te helpen bij het weer vormgeven van hun 

dagelijks leven. Door de vaak traumatische ervaringen 

verkeren veel vluchtelingen in een shocktoestand. 

Aandacht krijgen bijvoorbeeld traumaverwerking, 

terugkeer, hervestiging in buurlanden en verbetering 

van het dagelijks leven in de kampen. De teams zullen 

vooral proberen initiatieven van vluchtelingen 

stimuleren, zodat zij weer wat vat krijgen op hun eigen 

situatie. Zij die ervaring hebben in onderwijs, pastoraat 

of gezondheidszorg worden aangemoedigd die 

vaardigheden in te zetten voor de gemeenschap. 

 

De Telegraaf / 31-10-1994 
 

Opbrengst Rwandaactie naar 73 min. 

HILVERSUM, maandag  

De inzamelingsactie voor Rwanda heeft tot nu toe 73 

miljoen gulden opgeleverd. De helft van het geld is 

opgegaan aan noodhulp. Het geld voor hulp bij eerste 

nood is verdeeld over Artsen zonder Grenzen, Terre 

des Hommes, Tear Fund, Unicef, Novib.Memisa, 

Mensen in Nood, Stichting Oecumenische Hulp, 

Stichting Vluchteling en het Nederlandse Rode Kruis. 

(ANP) 

 

Nederlands Dagblad / 01-11-1994 
 

Opbrengst Ruanda-actie stijgt naar 73 miljoen 

HILVERSUM - De inzamelingsactie voor Ruanda heeft 

tot nu toe 73 miljoen gulden opgeleverd. De helft van 

het geld is opgegaan aan noodhulp. Bijna een kwart 

van het bedrag is bestemd voor de wederopbouw in 

het door oorlog verscheurde en verwoeste Afrikaanse 

land. Het geld voor hulp bij eerste nood is verdeeld 

over Artsen zonder Grenzen, Terre des Hommes, Tear 

Fund, Unicef, Novib, Memisa, Mensen in Nood, 

Stichting Oecumenische Hulp, Stichting Vluchteling en 

het Nederlandse Rode Kruis. 
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