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Trouw / 04-01-1995 

Kerk Kerkdiensten lopen in Goma als vanouds 

 door Marlies Kieft 

DEN HAAG - „Ere zij God in den hoge en vrede op 

aarde" kon de gereformeerde dominee Arie van den 

Dries dit jaar niet uit zijn keel krijgen. En toen de 

deuren van de kerk tijdens de kerstviering werden 

gesloten, kreeg hij het spaans benauwd omdat hij 

moest denken aan de overblijfselen van lijken die hij 

zag liggen in de kerkgebouwen in Rwanda en aan het 

bloed dat niet uit de banken te krijgen is. Van den 

Dries is voor een paar weken bij zijn gezin in Den 

Haag, hij is op kerstverlof. Aanstaande maandag 

vertrekt hij weer naar Goma, waar hij namens de 

Wereldraad van Kerken en de Lutherse 

Wereldfederatie werkt voor het African Community 

Initiatives Support Teams (ACIST) programma. Teams 

worden naar dorpen en vluchtelingenkampen binnen 

en buiten Rwanda gezonden. De groepen (bij voorkeur 

bestaand uit een Afrikaan en een niet-Afrikaan) 

proberen via de kerk de initiatieven van Rwandezen 

die het gewone leven weer op willen pakken te 

signaleren en te steunen. Van den Dries werkt met 

drie andere Europese medewerkers van het ACIST-

programma en vier Rwandese medewerkers in de vier 

vluchtelingenkampen in Goma waar in ieder kamp zon 

tweehonderdduizend mensen op een paar vierkante 

kilometer proberen te overleven. 

Verzoening 

Van den Dries die vorig jaar september begon, ziet 

verschillen in de houding van de vluchtelingen. 

„Toen ik aankwam, zaten de mensen verweesd voor 

zich uit te kijken. Maar men pakt het leven weer op. Je 

ziet kleine marktjes ontstaan, restaurants, 

coöperatieven." Het is bij het ontstaan van deze 

initiatieven dat het ACIST-programma inspringt. Het 

geeft adviezen en materiaal, geen geld. Humanitaire 

hulp en noodhulp. Daar komt het op neer. Want 

verzoening brengen binnen de kerken in Rwanda is 

een ideaal dat niet realistisch is. Ds. R. L. Krol, Afrika-

secretaris van de gereformeerde zending en 

werelddiakonaat verwoordde dat na een bezoek aan 

Rwanda vorig jaar zo: „Een ronde-tafel-gesprek in de 

kerk? Met wie? Dan zit de man die zijn vrouw en 

zeven kinderen verloren heeft met degene die 

betrokken was bij het beramen van de moorden." 

De kerken willen met het AClST-programma vooral 

laten zien dat ze aanwezig zijn. In oktober vorig jaar 

hebben de Wereldraad van kerken en de Lutherse 

Wereldfederatie nog een dringend appèl gedaan op de 

VN om haast te maken met een tribunaal dat de meest 

verantwoordelijken voor de massamoorden moet 

berechten. Immers, zonder gerechtigheid geen 

verzoening. Het heeft al veel te lang geduurd, vinden 

de kerkelijke organisaties.  

 
Dominee Arie van den Dries: „Het is moeilijk vrede en 

gerechtigheid te blijven prediken, tegen beter weten 

in."   FOTO ROGER DOHMEN 

Lesdozen 

In het komende jaar zal het AClSTprogramma vooral 

werken aan het onderwijs. Van den Dries: „Er is niks. 

Je ziet onderwijzers met zon twintig, dertig kinderen 

om zich heen zitten. Zij vertellen wat ze nog weten, de 

kinderen krassen, om te onthouden, de woorden met 

hun nagels in de huid. UNESCO zou zorgen voor een 

teaching box in de kampen, een doos met 

lesmateriaal, maar onder druk van Zaïre hebben zij dit 

uitgesteld. De Zaïrese regering heeft hiertegen 

bezwaar vanwege de grote ongeletterdheid in eigen 

land. Waarschijnlijk komen de lesdozen toch nog deze 

maand, maar ik moet het eerst zien." 

De gereformeerde predikant was geen onbekende in 

Afrika. Van 1985 tot 1990 werd hij door de 
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gereformeerde kerken uitgezonden naar Rwanda als 

opbouwpredikant. Hij werkte voor de presbyteriaanse 

kerk in Rwanda waar hij bijscholingscursussen gaf aan 

evangelisten en predikanten en de organisatie hielp 

versterken. Op basis van deze ervaring is hij door de 

Stichting Oecumenische Hulp (SOH), een van de 

Nederlandse donoren van het ACIST-programma 

benaderd voor het werk dat hij er nu doet. 

Van den Dries en zijn vrouw zijn het erover eens: 

Rwanda is een prachtig land. Zij haalt een foto 

tevoorschijn waar een aantal Rwandezen, op de rug 

gefotografeerd, vanuit een buurland kijken naar hun 

eigen groene land. „Dit is Mozes", zegt ze 

gepassioneerd. Een thema dat nu in de kampen vaak 

in de kerkdiensten terugkomt. „Wij staan in de woestijn 

en kijken naar het beloofde land, maar wij kunnen er 

niet in want onze harten zijn vol haat." Tot Van den 

Dries' verbazing worden er iedere zondag in de 

kampen drukbezochte kerkdiensten gehouden. De 

gevluchte predikers hebben toen ze vluchtten er zelfs 

aan gedacht hun toga mee te brengen („Daar zou ik 

nooit aan denken"). Van den Dries: „De kerkdiensten 

zijn hetzelfde als altijd. Mensen vinden dat, denk ik, 

ook prettig. Ze hebben het idee dat er tenminste iets 

niet is veranderd." Zijn ervaringen met Rwandezen in 

de tijd van 1985 tot 1990 waren over het algemeen 

positief. „Aardige mensen, maar ook indirect. Het is 

moeilijk een indruk te krijgen van wat ze denken. Het 

spontane en het uitbundige feestvieren wat je bij veel 

Afrikanen tegenkomt geldt voor hen niet zo. De 

bruiloften waren zo saai en zo droevig. Je mocht nooit 

je vreugde tonen, dat was een blamage voor de 

ouders, alsof je blij was bij hen weg te gaan. De 

Zwitsers van Afrika worden ze wel eens genoemd. Het 

bergachtige landschap doet hen misschien inkeren tot 

zichzelf". 

Geen partij 

Van den Dries wordt er wel op aangekeken dat hij in 

de vluchtelingenkampen in Goma werkt. Daar zitten 

immers de moordenaars. Zeventig procent, zegt Van 

den Dries, is onschuldig en gevlucht uit angst. Dat hij 

niet weet wie tot die dertig procent behoren, is, 

volgens hem, maar goed ook. De echte breinen achter 

de moorden, gelooft hij, zitten niet in deze kampen. 

Die zijn veel verder weg gevlucht. Nee, dat vindt hij 

juist het sterke van het ACIST-programma, dat men 

binnen en buiten Rwanda werkt en dat je als kerkelijke 

organisatie probeert geen partij te kiezen. De 

vluchtelingen in het kamp voelen zich al zo in de steek 

gelaten door de internationale gemeenschap, het is 

een hartversterker als zij merken dat er toch mensen 

zijn die zich om hen bekommeren. Tot eind maart zit 

Van den Dries in Goma, dan wordt hij nog een aantal 

maanden opgevolgd door zijn vrouw, die in de vijfjaren 

dat ze er woonden veel met vrouwengroepen werkte. 

Is het geen omschakeling om hier weer te zijn, vragen 

vrienden en kennissen hem. Nee, zegt Van den Dries, 

ik kan me in beide landen aanpassen. Maar zijn vrouw 

vindt hem wel erg druk. Zelf gebruikt hij later nog het 

woord 'chaotisch. En dat kerstlied kon hij ook niet over 

zijn lippen krijgen. Van den Dries: „Het valt me op dat 

het christendom erg de nadruk legt op vrede en 

gerechtigheid. Het is moeilijk dat te blijven prediken, 

tegen beter weten in." 

 

Trouw / 30-01-1995 

overlijden Ds. W. v.d. Zee (Dirk Scheele, Henk Zomer) 

 

De Volkskrant / 30-01-1995 

overlijden Ds. W. v.d. Zee (Dirk Scheele, Henk Zomer) 
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Trouw / 03-02-1995 

Racistische telefoontjes bij hulporganisaties 

Van een onzer verslaggeefsters AMSTERDAM - De 

hulporganisaties Stichting oecumenische hulp (SOH) 

en Mensen in nood zijn ontstemd over de racistische 

telefoontjes die zij de afgelopen dagen hebben 

ontvangen. SOH en Mensen in Nood vormen dezer 

dagen samen met het Rode Kruis het Nationale 

rampenfonds, dat geld inzamelt voor de gedupeerden 

van de wateroverlast in Nederland. „Onze 

medewerkers krijgen desondanks hele tendentieuze 

telefoontjes te verwerken, van mensen die zeggen dat 

er altijd maar geld naar ontwikkelingslanden gaat en 

dat als er in Nederland eens iets gebeurt, er helemaal 

niets aan wordt gedaan", zegt Mariëtte Flipse van de 

SOH. „Een collega kreeg zelfs een klein meisje aan de 

lijn, dat vroeg of er nou ook eens geld aan witte, en 

niet alleen aan zwarte mensen gegeven zou worden." 

En dat terwijl er bij SOH en Mensen in Nood op dit 

moment allerlei steunbetuigingen uit derde 

wereldlanden binnenkomen, aldus Flipse. „We krijgen 

brieven en faxen uit notabene Bangladesh, dat zo 

vaak door water getroffen is, en waar we allerlei 

projecten mee hebben helpen opzetten, uit India, de 

Filippijnen, Zuid-Afrika, Djibouti. We vinden 

steunbetuigingen juist uit die landen erg positief." 

 

Trouw / 11-02-1995, 15-0201995 en 18-02-

195  

 

 

Trouw / 10-03-1995, 16-03-1995 22-03-1995 

en 29-03-1995 

WORDT VERWACHT  

Bijeenkomst over verzoening 

Vorig jaar juni was bisschop Desmond Tutu uit Zuid-

Afrika eregast van Trouw en de Stichting 

Oecumenische Hulp (SOH) tijdens de bijeenkomst 

'Bouwen aan de toekomst' in de Jacobikerk in Utrecht.  

 

Dit jaar, op zaterdag 17 juni, vindt er in de Jacobikerk 

een bijeenkomst plaats over 'Verzoening', eveneens 

met belangwekkende sprekers. Enkele vragen die als 

leidraad fungeren zijn: Is verzoening een kwestie van 

spiritualiteit? Welke rol speelt verzoening in de relatie 

tussen Nederland en Indonesië? Welke persoonlijke 

ervaring heeft een vluchteling uit voormalig 

Joegoslavië? Zaterdag 17 juni 1995 in de Jacobikerk 

in Utrecht. Informatie: Stichting Oecumenische Hulp, 

Utrecht tel. 030- 710 614 (tijdens kantooruren). 

 

De Volkskrant / 13-04-1995 

Amerikanen zamelen in door af te geven op 

asielzoekers  

Van onze verslaggever Jeroen Trommelen  

AMSTERDAM 

'Die enquête is tendentieus, die had niet gemogen' 

Op net eerste gezicht lijkt het gewoon een enquête, 

maar de aangehecht machtigingskaart spreekt andere 

taal. 'Ik deel uw zorg over het asielzoekersvraagstuk. 

Graag help ik de Internationale christelijke 

Hulporganisatie om mensen te ontwikkelen in hun 

eigen land’ 'staat in de direct mailing die de 

hulporganisatie de afgelopen maand via een 

geselecteerd adressenbestand rondstuurde.  

Op de liefdadigheidsmarkt is het een nieuwe wending: 

geld inzamelen door af te geven op asielzoekers. ‘Wist 

u, voordat u deze mailing ontving, dat het aantal 

asielzoekers toeneemt?', luidt de inleidende vraag van 

de enquête. 'Een deel wordt door criminele 

organisaties naar Nederland gebracht. Bent U het met 

ons eens dat we deze vorm van asiel zoeken 

krachtdadig moeten bestrijden? Wie het daar mee 

eens is kan kiezen tussen een eenmalige storting of 

een donateurschap van veertig gulden per jaar.  

De Internationale Christelijke Hulporganisatie (ICH) is 

de Nederlandse tak van de Amerikaanse fondswerver 

Cnristian Relief Service en bestookt sinds 1994 de 

Nederlandse liefdadigheidsmarkt. 

Aanvankelijk met acties voor Oost-Europa. Eerder dit 

jaar ook voor Nederlandse watersnoodslachtoffers. 

ICH is een van de ruim tien op de VS georiënteerde 

stichtingen, die sinds enkele jaren in Nederland zijn 

neergestreken en via ongevraagde post geld 
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inzamelen.  

Voor geldinzamelingen via dit systeem bestaan geen 

regels en wordt over de besteding van de baten vaak 

geen  verantwoording afgelegd, zegt  F. Verhaar van 

het Centraal Bureau Fondswerving in Amsterdam. Zijn 

instantie is opgericht om te onderzoeken of er niet te 

veel geld aan de strijkstok blijft hangen, maar 

aanmelding bij het CBF is niet verplicht. De 

Internationale Christelijke Hulporganisatie heeft zich 

niet gemeld. Verhaar: 'Dat zegt op zich niets, je tast 

alleen in het duister wat betreft de steunwaardigheid.' 

Officieel heeft hij nog nooit van de Amerikaans-

Nederlandse fondswerver gehoord. 'We hebben alleen 

ongeruste telefoontjes gekregen rond hun actie voor 

de watersnoodslachtoffers. Daar weten we dus niets 

van. 'Dat ligt anders bij het Nationaal Rampenfonds, 

dat de opbrengst van de nationale inzamelingsactie 

van de watersnood beheert. Daar werd begin dit jaar 

de huisjurist aan het werk gezet naar aanleiding van 

de mailing van de ICH over de watersnood. 'Men 

gebruikte de naam van ons fonds, terwijl ze alleen 

voor zichzelf inzamelen. Daar bleek helaas juridisch 

niets tegen te doen.' 

Bij organisaties die zich bezighouden met 

vluchtelingen en asielzoekers, is de stichting 

onbekend. J. Willemse van de Stichting 

Oecumenische Hulp (SOH), door collega's in de 

christelijke hulpverlening aangeprezen als wandelende 

encyclopedie, reageert verbaasd. Het noemen van 

thuisbasis Virginia, USA levert een aanwijzing op: 'Er 

zijn daar duizenden evangelische fondswervers actief, 

sommigen met filialen in het buitenland. Maar deze is 

voor mij nieuw.' 

De enige bestuurder, tevens voorzitter van de 

Internationale Christelijke Hulporganisatie, is P. 

Nouwens. Zijn foto siert de mailing, want gebleken is 

dat zoiets de uiterlijke betrouwbaarheid van de brief 

vergroot. Nouwens is in het dagelijks leven bestuurder 

van de ondernemersorganisatie van het midden- en 

kleinbedrijf MKB. 

Over de opbrengsten en uitgaven van de stichting kan 

hij weinig zeggen. Cijfers over 1994 kunnen al 

helemaal niet: 'Toen waren de kosten relatief hoog. Als 

je die publiceert, gaan mensen er onterechte 

conclusies aan verbinden.' 

En aan wie is het geld uitgekeerd? Daar wordt nog op 

gestudeerd. 'Ons netwerk is wat dat betreft hard aan 

het werk.' En uit wie dat netwerk bestaat? Allerlei 

mensen. Serieuze mensen, meestal met een 

christelijke inslag. Het is volgens de voorzitter moeilijk 

precies aan te duiden wie het zijn. 

Maar uiteindelijk wordt alles vastgelegd in een 

openbaar verslag 'We hopen ons eind dit jaar aan te 

melden bij het Centraal Bureau Fondswerving.' De 

actie rond de asielzoekers heeft minder rendement 

gehad. 'Met die enquête ben ik zelf helemaal niet 

gelukkig. Hij is tendentieus, en het had niet mogen 

gebeuren. Maar het was een idee van het pr-bureau 

en dat is er, zeg maar, tussendoor gegaan.' Hij heeft 

de mailing niet gezien voordat hij de deur uit ging, zegt 

de ICH-voorzitter, want in wezen wordt de actie 

georganiseerd door het marktbureau. Die kwam met 

het idee van de enquête en bedacht ook dat het 

geheel wordt vervat 'in een rapport dat aan 

vertegenwoordigers van kerk en politiek zal worden 

aangeboden. Erg vertrouwenwekkend en 

professioneel klinkt het niet. Nouwens: 'Dat moet ik 

toegeven.' 

 

Trouw / 15-04-1995, 18-04-1995 

 

 

Ontheemd. Hongerig. Verlangend naar huis. 

Aangewezen op hulp van anderen.  

Dat is het lot van talrijke vluchtelingen. Ze wonen in 

kampen in de Derde Wereld en komen uit alle 

windstreken. Tsjetsjenië, Rwanda of Soedan. Zonder 

bezittingen, maar wel met enorme overlevingskracht: 

Met een beetje hulp kunnen ze zichzelf al snel weer 

redden: voedsel, medicijnen, zaaigoed voor een 

akkertje, gereedschap, visnetten... SOH zorgt er voor. 

Overal waar dat nodig is. Help ons helpen.  

Elke bijdrage is welkom!  

GIRO 9  

SOH - UTRECHT. 
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STICHTING OECUMENISCHE HULP 

Werkt namens de protestantse kerken in Nederland. 

 

Trouw en De Volkskrant / 22-04-1995 

 

 

 

Trouw / 04-0501995 

In strijd om onze vrijheid vloeide ook Afrikaans 

bloed  

Door Henk Zomer 

Elk jaar herdenken wij de slachtoffers van de meest 

gruwelijke oorlog aller tijden en vieren we onze 

bevrijding. Dankbaar zijn we voor de hulp van buiten, 

voor de enorme inspanningen die onze bevrijders 

leverden, velen van hen lieten zelfs hun leven voor 

onze vrijheid. Nu, na vijftig jaar, hebben we ons in 

Europa met elkaar verzoend, al zijn er nog vele 

onverwerkte trauma's, zijn er nog veel open wonden. 

De duur gekochte vrijheid verplicht, en die verplichting 

gaat verder dan de grenzen van ons eigen land, dan 

de Europese Gemeenschap, dan de NAVO-

gemeenschap, het is een wereldwijde verplichting. Het 

betreft ook Rwanda en Burundi. Nu we van de grote 

tweespalt tussen Oost en West af zijn, kunnen we 

onze wereldwijde plicht serieuzer aanpakken. In dit 

verband mogen we wel w at trots zijn op onze 

betrokkenheid bij vredesmissies, op de nieuwe taken 

die defensie zich heeft gesteld en die meer en meer 

vorm krijgen. 

Waarom noem ik hierboven Rwanda en Burundi? 

Natuurlijk in de eerste plaats omdat de genocide in 

Rwanda herinneringen aan de genocide van vijftig jaar 

geleden oppept. Maar ook omdat we al te gemakkelijk 

vergeten dat in de strijd om onze vrijheid ook veel 

Afrikaans bloed is gevloeid, we hebben onze vrijheid 

ook te danken aan de vele Afrikanen die tegen onze 

toenmalige vijanden streden. En we hebben bij onze 

bevrijding 'nooit weer' gezworen. En toch is het weer 

gebeurd, in Rwanda. Niet alleen België had speciale 

relaties met Rwanda, ook vanuit Nederland bestonden 

nauwe banden met dat land, vanuit de kerken, vanuit 

de ontwikkelingsorganisaties en vanuit het zakenleven. 

Vertwijfeld 

Een jaar geleden was de genocide 'n volle gang en 

vanuit de internationale gemeenschap hebben we het 

laten gebeuren. En toen het gebeurd was, hebben we 

ons vertwijfeld afgevraagd wat er nu moest gebeuren. 

Er was grote twijfel of er steun moest worden gegeven 

aan de nieuwe regering, die met ge- Weid aan de 

macht was gekomen, met hulp van minister Pronk 

werd een brede conferentie georganiseerd in Den 

Haag, door het NGO- Liaison Committee en het 

Noord-Zuid centrum van de Raad van Europa. Mede 

dank zij de uitkomsten van die conferentie werd aan 

de nieuwe regering van Rwanda het voordeel van de 

twijfel gegeven. Hulp werd toegezegd voor het 

opbouwen van de rechtsstaat en voor de 

wederopbouw van het land, naast de vele noodhulp 

voor vluchtelingen. Maar helaas bleef de concrete 

hulpachter bij de beloften en zeker bij de behoeften. 

En toen ging het weer mis, opnieuw braken er 

moordpartijen los, nu onder de verantwoordelijkheid 

van de nieuwe regering in Rwanda. En minister Pronk 

reageerde, geheel terecht, met het enige wapen 

waarover hij beschikt: het afsluiten van de geldkraan. 

Vanuit de internationale gemeenschap is Nederland 

een van de weinige landen die uiterst serieus met de 

problematiek van Rwanda omgaan. Minister Pronk 

was de enige officiële vertegenwoordiger bij de 

herbegrafenis van de genocideslachtoffers. Als er één 

minister van ontwikkelingssamenwerking betrokken is, 

met hart en hoofd, bij de hulp van Rwanda, dan is dat 
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Jan Pronk. Het moet voor hem dan ook een moeilijke 

beslissing geweest zijn om na de moordpartijen in het 

Kibeho-kamp de officiële hulp te stoppen. Maar we 

kennen hem goed genoeg om te weten dat hij het 

daarbij niet zal laten, en dat hij naar mogelijkheden 

zoekt om de hulp zo snel mogelijk te hervatten en de 

voorwaarden daarvoor te zoeken. Vrijheid verplicht. 

Onze vrijheid verplicht ons nu tot het bevrijden van het 

Rwandese volk uit de vicieuze cirkel van wraak op 

wraak, uit de reeks van onbestrafte moordpartijen, uit 

de doem van rechteloosheid. Vrijheid verplicht ons ook 

te vechten tegen lamlendigheid, gebrek aan 

daadkracht, vrees voor betrokkenheid en vrees voor 

vuile handen. Wij kunnen onze handen niet in 

onschuld wassen, want we kunnen nooit meer zeggen 

dat we niet wisten wat er gebeurde. Onze vrijheid dient 

anderen in onvrijheid tot hoop te zijn, hoop die wij waar 

moeten maken. Het kan en het moet.  

De auteur is directeur van de Stichting Oecumenische 

Hulp (SOH) en vice-voorzitter van het NGO-EU-

Liaison Committee. 

 

Trouw / 24-06-1005 

PERSONALIA 

Mevrouw J. Kraaijeveld-Wouters wordt voorzitter van 

Kerken in Aktie, een nieuw verband van zeven 

protestantse kerk e inzake zending, werelddiakonaat 

en ontwikkelingssamenwerking. De organisatie bundelt 

voorlichting en geldwerving van de hervormde kerk en 

de gereformeerde kerken, Stichting Oecumenische 

Hulp, medefinancieringsorganisatie ICCO en Dienst 

over grenzen.  

 

Trouw / 05-07-1995 

Protestanten willen hulp Derde Wereld bundelen 

door Harriet Salm  

UTRECHT, ZEIST - Drie protestantse 

ontwikkelingsorganisaties - Icco, Dienst over Grenzen 

(Dog) en de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) - 

willen meer gaan samenwerken. Geen van drieën zegt 

zelfs een fusie als einduitkomst van de huidige 

gesprekken uit te sluiten, „maar om daar nu al over te 

praten, daarvoor is het nog te vroeg", verklaart Dog-

directeur Job van Melle. De drie voeren ieder een 

ander deel van het ontwikkelingswerk uit. Icco richt 

zich op projectfinanciering, Dog zendt mensen uit om 

te werken in arme landen en SOH verzorgt noodhulp 

bij rampen en oorlog. Dog, Icco en SOH hebben 

regelmatig gezamenlijk overleg, maar er zou meer 

kunnen worden samengewerkt, „om de taak waarvoor 

we staan, beter uit te voeren", zegt SOH-voorzitter 

Henk Zomer. Ook een woordvoerster van Icco meldde 

gisteren dat haar organisatie „heel graag tot meer 

samenwerking wil komen, zodat wij allemaal samen 

effectiever kunnen gaan werken". De drie houden een 

onderzoek onder zestig „sleutelfiguren van de 

Nederlandse samenleving", die in interviews hun 

mening geven over het functioneren van de drie. 

Zomer van SOH: „Als blijkt dat een ruime meerderheid 

vindt dat we moeten fuseren zullen we onze 

conclusies trekken en die voorleggen aan onze 

besturen. Maar of dat gebeurt, weet ik nog niet, het 

onderzoek is nog gaande. "Vanuit de 

ontwikkelingslanden is al eerder het verzoek gekomen 

om de drie samen te voegen. Voor afgevaardigden uit 

Derde-Wereldlanden is het lang niet altijd logisch bij 

bijvoorbeeld een bezoek aan Nederland zowel in Zeist 

(bij Dog en Icco) als in Utrecht (bij SOH) langs te 

moeten om hun verhaal te vertellen. „Op het veld in de 

ontwikkelingslanden komen wij elkaar natuurlijk ook 

tegen en delen van het werk overlappen wel eens", 

erkent Zomer. Bovendien roept het huidige 

Nederlandse debat over de herijking van het 

buitenlandbeleid ook vragen op voor de kerkelijke 

organen: want sinds de wereld is veranderd door de 

val van de muur komen er bijvoorbeeld veel 

hulpvragen uit het voormalige Oostblok. „We willen 

met zijn drieën goede antwoorden bedenken op de 

vraag: hoe pakken we dit aan?" 

Er is ook een duidelijke aanleiding om nu rond de tafel 

te gaan zitten: Samen op Weg, vertelt Van Melle van 

Dog. De drie hebben hetzelfde draagvlak in 

Nederland, zij komen voort uit de protestantse kerken. 

De vergevorderde gesprekken over samenvoeging van 

de Gereformeerde kerken in Nederland, de 

Nederlandse hervormde kerk en de Evangelisch-

lutherse kerken - Samen op Weg - maakt dat de 

structuur van dit draagvlak verandert. In de besturen 

van alle drie zitten vertegenwoordigers van de organen 

van zending en werelddiakonaat van verschillende 

protestantse kerken. Dat bestuur zal bij voltooiing van 

Samen op Weg moeten worden aangepast. Van Melle: 

„Om in het gesprek daarover met de kerken goed 

beslagen ten ijs te komen, praten wij nu met elkaar 

over onze agenda in de toekomst. In de gesprekken 

zullen echter ook de mogelijkheden worden getoetst in 

hoeverre wij verder kunnen integreren." 

 

Het Parool, Trouw en De Volkskrant / 27-

07-1995 

Juli 1995  

Ook U bent getuige !  
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De laatste weken is de hele wereld opnieuw 

geconfronteerd met de verschrikkingen waarmee de 

oorlog in Bosnië-Herzegovina gepaard gaat. Op 

slechts één dag 'autorijden' hier vandaan worden de 

mensenrechten zeer grof en systematisch 

geschonden.  

ledere oorlog brengt ernstig menselijk leed met zich 

mee. Maar zelfs in oorlogen zijn er grenzen. Marteling, 

verkrachting en het doden van burgers en van 

gevangengenomen soldaten is ontoelaatbaar.  

Hoewel in de oorlog in Bosnië-Herzegovina alle 

strijdende partijen zich schuldig hebben gemaakt aan 

wandaden, zijn de daders tot nu toe in de meeste 

gevallen Bosnisch-Servische troepen. De 

vluchtelingen uit Srebrenica hebben verteld van de 

verschrikkingen die zij hebben meegemaakt. En over 

het lot van velen bestaat nog steeds onduidelijkheid. 

Verdere gruweldaden kunnen zeker niet worden 

uitgesloten.  

Ook U kunt wat doen!  

U kunt de Bosnisch-Servische autoriteiten direct 

aanspreken met onderstaande tekst. Een oproep om 

een eind te maken aan schendingen van de rechten 

van de mens. Een simpel verzoek. Een verzoek dat 

alleen indruk kan maken als er massaal aan wordt 

meegedaan. Daarom roepen onderstaande 

organisaties u op deze oproep over te nemen en als 

briefkaart of brief te sturen naar:  

Radovan Karadzic  

Biro Republike Srpske  

Mose Pijade 8  

11000 Beograd  

Joegoslavië  

Potreseno smo krsenjem ljudskih prava od strane svih 

ecesnika u konfliktu u Bosni i Hercegovini. Proteklih 

nedelja predoceni su nam izvestaji o krsenju ljudskih 

prava stanovnistva u oblastima koje su zaposele Vase 

trupe. Vi_mozete obezbediti da se zaustave ova 

krsenja. Zato apelujem da najhitnije ucinite sve sto je u 

Vasoj moei da ova krsenja prestanu.  

Nederlandse vertaling van deze boodschap: Wij zijn 

geschokt door de schendingen van mensenrechten die 

door alle partijen in het conflict in Bosnië-Herzegovina 

worden begaan. De laatste weken worden we 

geconfronteerd met berichten over 

mensenrechtenschendingen waaraan de bevolking is 

blootgesteld in de gebieden die zijn ingenomen door 

uw troepen. U kunt ervoor zorgen dat deze 

schendingen ophouden. Daarom doe ik een dringend 

beroep op u om het uiterste te doen om deze 

wandaden te stoppen.  

Porto (briefkaart) ƒ 0,80 (brief) ƒ 1,00.  

Deze oproep wordt gedaan door Amnesty 

International, Appèlgroep Westerbork, Artsen zonder 

Grenzen, Commissie Justitia et Pax Nederland, 

Humanistisch Overleg Mensenrechten, Nederlands 

Juristen Comité voor de Mensenrechten, Pax Christi 

Nederland, Stichting Oecumenische Hulp, 

Vluchtelingenwerk Nederland, Vrouwen voor Vrede. 

 

Trouw / 28-07-1995 

Kerk  

Mient Jan Faber wil met Karadzic geen 'zoete 

broodjes bakken' 

Van onze kerkredactie AMSTERDAM - Aan 

oorlogsmisdadigers schrijf je geen briefjes met de 

vraag, of ze zich alstublieft aan de mensenrechten 

willen houden. Daarom doet het Interkerkelijk 

vredesberaad niet mee aan de brievenactie waartoe 

Amnesty International en enkele andere humanitaire 

en vredesorganisaties gisteren hebben opgeroepen.  

Radovan Karadzic, de leider van de Bosnische 

Serviërs, hoort in het rijtje thuis van Pol Pot, Idi Amin 

en Adolf Hitler, zegt IKV-secretaris Mient Jan Faber. 

Je moet er bij de internationale gemeenschap op 

aandringen dat ze hem wegens oorlogsmisdaden 

arresteren. Met mensen als Karadzic moet je geen 

zoete broodjes bakken - die moet je hardhandig tot de 

orde roepen, aldus Faber. Gisteren verscheen in alle 

landelijke dagbladen een advertentie ('Ook u bent 

getuige...) waarin Amnesty en onder meer Artsen 

zonder Grenzen, Stichting Oecumenische Hulp en 

Vluchtelingenwerk Nederland opriepen de Bosnisch-

Servische autoriteiten direct aan te schrijven. Per 

briefkaart kan een ieder laten weten „dat wij geschokt 

zijn door de berichten over schendingen van de 

mensenrechten door alle partijen". En: „U kunt ervoor 

zorgen dat deze schendingen ophouden. Daarom doe 

ik een dringend beroep op u om het uiterste te doen 

deze wandaden te stoppen. Een woordvoerder van 

Amnesty zegt het sturen van brieven - een beproefd 

wapen van de mensenrechtenorganisatie - niet te 

beschouwen als 'zoete broodjes bakken. „Wij voeren 

ook actie voor berechting van oorlogsmisadigers. Maar 

we willen tegelijk mensen aanspreken op hun 

persoonlijke verantwoordelijkheid." Gied ten Berge van 

de r.-k. vredesbeweging Pax Christi die wel aan de 

actie meedoet, noemt de reactie van Faber nogal 

overtrokken. „Wij verschillen niet in onze opvatting 

over Karadzic, maar waarom zou je iemand die zich 

volstrekt misdraagt niet op zijn geweten mogen 

aanspreken? Dan blokkeer je heel veel in jezelf en in 

anderen. Mient Jan Faber zei te beseffen dat veel 

Nederlanders iets willen doen voor Bosnië. „Maar je 
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moet mensen niet dingen laten doen, die niets 

uithalen." 

 

De Volkskrant / 08-08-1995 

Vredeshandhaving verdraagt zich niet met 

solidariteit  

Stellingname IKV in Bosnië-actie toont scheiding 

der geesten 

NA DE Servische verovering van Srebrenica ontstond 

er spontaan een Nederlandse actie: een 

briefkaartenactie gericht aan de Bosnisch-Servische 

leider Karadzic. Over de schending der 

mensenrechten, met het dringende beroep 'het uiterste 

te doen om deze wandaden te stoppen. Organisaties 

als Amnesty International, Stichting Oecumenische 

Hulp, Pax Christi en Vrouwen voor Vrede nemen de 

actie voor hun rekening.  

Alleen het IKV (Interkerkelijk vredesberaad) weigerde 

mee te doen. Is dat omdat wordt gesproken over 

schendingen van de mensenrechten 'door alle partijen 

in het conflict'? De actie is echter expliciet 

geadresseerd aan een hoofdrolspeler in de 

geweldpleging, namelijk Karadzic. Hij wordt 

aangesproken op zijn geweten en zijn persoonlijke 

verantwoordelijkheid. Dat is wat IKV niet wenst te 

doen.  

Mient-Jan Faber argumenteert: “Met mensen als 

Karadzic moet je geen zoete broodjes bakken - die 

moet je hardhandig tot de orde roepen”. Hij vergelijkt 

Karadzic met Adolf Hitler (Trouw, 28 juli).  

Hoe is deze scheiding der geesten - zelfs IKV en Pax 

Christi gaan dus nu op dit punt uiteen- te verklaren? 

Net als tijdens de Koude Oorlog inzake de stationering 

van de kruisraketten lijkt ook thans de burgeroorlog in 

Bosnië tot polarisatie te leiden binnen de 

vredesbeweging. De scheiding loopt nu echter veel 

minder duidelijk langs de geijkte lijnen van links en 

rechts of progressief en conservatief. 

Tijdens de Koude Oorlog deden naast de 

vredesbeweging alle progressieve partijen, inclusief 

PvdA en D 66, mee aan het 'Komite Kruisraketten Nee' 

en keerden zij zich tegen het scheppen van een 

vijandsbeeld. Vandaag zijn zowel de vredesbeweging 

als de progressieve partijen in deze een verdeeld huis. 

Dat geldt ook voor het CDA. Onder hen bevinden zich 

tegenstanders van militaire interventie door het 

Westen in de Bosnische burgeroorlog, maar ook 

talloze voorstanders. Bovendien wordt door de 

laatsten druk meegedaan aan het creëren van 

vijandsbeelden. 

Is hier sprake van de klassieke scheidslijn tussen 

haviken en duiven? De columnist J.L. Heldring meent 

zelfs inzake wat hij noemt 'de linkse pleiters voor een 

militant optreden in Bosnië' de term neo-havikisme' in 

de mond te moeten nemen (NRC Handelsblad, 28 juli). 

Dit gaat nogal ver, maar verwarring lijkt hoe dan ook 

troef in het vredeskamp èn in de progressieve 

beweging. Een oorzaak is dat wij ons in onze houding 

jegens Bosnië laten leiden door vooronderstellingen en 

waarden, die als het gaat om een burgeroorlog zeker 

op de korte termijn met elkaar botsen. We doelen op 

vrede en solidariteit. 

Solidariteit is een concept van humaniteit. Solidariteit 

is geboden als het gaat om het helpen van weerloze 

slachtoffers, maar is daarentegen volstrekt 

onbruikbaar bij vredeshandhaving - peacekeeping - en 

bij bemiddeling of het pogen de partijen in een oorlog 

tot elkaar te brengen. 

In ons hart voelen we allen sympathie voor de zwakste 

partij in een conflict, in dit geval de Bosnische 

Moslims. Bij peacekeeping is het echter zaak dit 

gevoel terug te dringen en zich, zoveel als mogelijk is, 

onpartijdig op te stellen. Alles moet er immers op 

gericht zijn de partijen in het conflict tot vrede te 

brengen en te bevorderen dat, zoals ook de 

briefkaartenactie wil, de humaniteit niet met voeten 

wordt getreden. 

De solidariteit lijkt omgeslagen in een onomwonden 

(en ook militair te willen) partij kiezen voor de 

onderliggende' partij in de burgeroorlog. Het hoort er 

dan bij om bewust 

of onbewust de tegenpartij te brandmerken, 

bijvoorbeeld door zware woorden als genocide of 

holocaust' in de mond te nemen. In oorlogen heerst de 

waanzin van haat en wraak, waardoor helaas maar al 

te vaak wandaden tegen de menselijkheid worden 

bedreven. 

Het verzamelen van feitenmateriaal en het bestaan 

van het oorlogstribunaal van de VN te Den Haag is 

uiteraard van groot belang. Er is echter de rechtsregel 

dat niemand schuldig is voordat hij of zij is 

veroordeeld. Het is zaak, hoe moeilijk dat ook is 

gezien onze emoties over de vermelde wandaden, dit 

ook te doen ten aanzien van de conflictpartijen in een 

burgeroorlog. De precieze verantwoordelijkheden voor 

de massaslachtingen zijn eerst achteraf vast te stellen. 

Indien men bovendien de term genocide ontijdig 

hanteert, zoals zelfs de ministers Pronk en Voorhoeve 

deden bij de val van Srebrenica, doet men in wezen 

mee met het proces van psychologische oorlogvoering 

en brandmerking. 
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In de daardoor opgeroepen sfeer kon het dan ook niet 

anders, dat overste Karremans van Dutchbat bijna 

werd gekruisigd, toen hij wat naïef maar wel eerlijk 

opmerkte dat er in de Bosnische burgeroorlog geen 

sprake is van een onderscheid tussen de good guys 

en de bad guys. 

Vanuit onze eigen onmacht en vertwijfeling over 

geweldsituaties als in Bosnië, lijken we echter 

psychologisch moeilijk zonder het onderscheid tussen 

de good en de bad guys te kunnen. We lopen 

nochtans hiermee vast. De underdog van vandaag 

wordt immers nogal eens de onderdrukker van 

morgen. Ook kan de 'sterkere' van vandaag morgen 

op het slagveld weer de 'zwakkere' zijn, zoals het 

Kroatische offensief tegen de Krajina-Serviërs heeft 

duidelijk gemaakt. 

Hoe dan ook, bij vredeshandhaving kies je militair 

nimmer partij, en doe je ook niet mee aan het proces 

van brandmerking van één der partijen. Doe je dat wel, 

dan wordt het een echec, zoals in Somalië. Wanneer 

je daadwerkelijk uit bent op peacekeeping stel je je 

niet uit de hoogte op, maar probeer je te bemiddelen. 

Je laat terwille van de vrede en van de 

burgerslachtoffers alle oorlogspartijen zoveel mogelijk 

in hun waarde. 

Helaas ziet Mient-Jan Faber dat klaarblijkelijk anders. 

J.P.Feddema en G.Gutowski 

De auteurs zijn respectievelijk antropoloog en sociaal-

pedagoog. Beiden zijn actiefin de vredesbeweging en 

lid van Groen Links. 

 

Trouw / 25-08-1995 

Kerk - Binnenland  

Eén schaal voor veel buro's  

Alleen in samenwerking kan diakonaat de minder 

kerkelijken bereiken 

Van een onzer verslaggeefsters  

UTRECHT - Al in het midden van de jaren tachtig 

vonden de protestantse kerkelijke organisaties voor 

werelddiaconaat en zending het tijd worden voor een 

samenvoeging van hun 'bedrijfjes' tot één 

protestantse, kerkelijke organisatie voor 

ontwikkelingssamenwerking, humanitaire noodhulp en 

steun aan kerken in den vreemde. Deze week wordt 

een eerste stap gezet. 

Voor wie vanuit de kerken werkt aan project- of 

noodhulp aan de Derde Wereld, is het stokken van de 

samenwerking tussen de kerken absurd en 

verspillend. Zo absurd, dat er in de praktijk door de 

ontwikkelingswerkers meer en meer wordt 

samengewerkt, ook al wil het Samen op Weg-proces 

maar geen vaart maken. 

P

oster van 'Kerken in Actie' van tiental kerkelijke 

hulporganisaties 

Jan Bouke Wijbrandi, voorlichter van de Stichting 

Oecumenische Hulp vertelt daarover: „Vroeger was 

het heel gewoon datje op een hulpconferentie in 

Bombay minstens vier Nederlandse collega's 

tegenkwam, een hervormde, een gereformeerde, 

iemand uit de kleinere kerken... In de afgelopen jaren 

zijn we zulke klussen gaan verdelen; de grote 

verspilling wat betreft vliegtickets is achter de rug. En 

er wordt gespecialiseerd: het bureau van de ene kerk 

coördineert - bijvoorbeeld - de hulpverlening aan 

Rwanda, het andere bureau neemt de Filippijnen 

onder zijn hoede."  

Maar de grootste sprong voorwaarts tot nu toe is het 

onder één noemer brengen van de fondswerving en de 

voorlichting. De oprichting van het 

samenwerkingsverband Kerken in Aktie krijgt deze 

week haar beslag. Trots presenteert Jan Bouke 

Wijbrandi het nieuwe voorlichtingsmateriaal van de 

nieuwe club, waaronder een milieuvriendelijke karton-

met-houten ballpoint waarop staat 'omdat u betrokken 

bent. „Niet smalend over schrijven hoor". Maar 

waarom zou iemand van Trouw houdt u betrokken' 

daar smalend over schrijven?  

De ontwikkelingshulp-bureaus van de afzonderlijke 

kerken blijven voorlopig nog bestaan. En dan gaat het 

om: de hervormde Raad voor de zending en de 

Commissie Wereldddiakonaat, het gereformeerde 

Centrum voor Z 8t W, de bureaus van de 

Doopsgezinden, Remonstranten, Evangelisch-

Luthersen, Oud-Katholieken, de Vrije Evangelische 

Gemeenten en daarnaast de Stichting Oecumenische 
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Hulp (noodhulp en hulp aan 'Kinderen in de knel'), Icco 

(de protestantse medenancieringsorganisatie, verdeler 

van overheidsgelden) en de Dienst over Grenzen. Die 

afzonderlijke bureaus blijven verantwoordelijk voor de 

besteding van de gelden. Maar als het op collecteren, 

op publieksvoorlichting, op adverteren en fondsen 

werven aankomt, presenteren zij zich aan de wél- en 

niet-kerkelijke bevolking onder één naam: Kerken in 

Aktie. De binnenkomende gelden worden met behulp 

van een afgesproken verdeelsleutel over de kerken 

verdeeld.  

De oprichting van Kerken in Aktie wordt zaterdag 

aanstaande luister bijgezet tijdens een grote 

bijeenkomst in het NCRV-gebouw in Hilversum, 

bijgewoond door minister Pronk van 

ontwikkelingssamenwerking. Zondagmiddag wordt een 

samenvattende tvreportage door de NCRV 

uitgezonden. Voor Wijbrandi bewijst de belangstelling 

van de NCRV (en Trouw) dat de oprichting van Kerken 

in Aktie een goede zet is geweest: „Als de kerken 

versnipperd blijven opereren, blijven hun organisaties 

onbekend. Nu komen we op de televisie!" 

Wijbrandi, volgens sommigen de motor achter Kerken 

in Aktie, somt de motieven voor de samenwerking nog 

eens op: de eerste en beste reden is dat de kerken 

óók het niet-kerkelijke publiek voor hun hulpprojecten 

willen interesseren - „we willen de samenleving, ook 

de jongeren, aanspreken; dat móet je als kerken 

gezamenlijk doen, dat kunnen de kerken afzonderlijk 

niet". 

Een andere reden om samen te werken is de grotere 

kans op aandacht van de media in combinatie met het 

gebundelde, en dus grotere budget voor 

publieksvoorlichting. Verder is er de noodzaak te 

bezuinigen, die zich overal in de kerken opdringt. Tot 

slot, zegt Wijbrandi, is er het gegeven dat „de wens tot 

samenwerken in je hart zit; ik heb altijd grote 

bewondering gehad voor Wim van der Zee (de begin 

dit jaar overleden secretaris van de Raad van Kerken). 

Hij droeg als geen ander de overtuiging uit dat de 

kerken zich met de samenleving bezig moeten houden 

én dat de kerken dat samen moeten doen." 

Dat de kerken voorlopig een zinvolle, eigen rol in de 

ontwikkelingssamenwerking te vervullen hebben, 

daarover twijfelt Wijbrandi geen moment. Zowel bij de 

fondswerving als bij de besteding van gelden munten 

de kerken uit door de soliditeit en de dichtheid van hun 

'netwerk. De gemiddelde kerkganger' collecteert vaker, 

geeft guller en besteedt beter. Bestaansrecht voor 

Kerken in Aktie verzekerd. 

 

De Volkskrant / 26-08-1995 

Kerken in Aktie wil teruglopende inkomsten voor 

zending opvijzelen  

Protestanten kopen samen STER-tijd  

Van onze verslaggever UTRECHT 

Na lang wikken en wegen hebben de protestantse 

kerken in Nederland een historische stap gezet. Ze 

hebben gezamenlijk zendtijd bij de STER gekocht om 

geld te werven voor kerkelijke 

ontwikkelingssamenwerking, zending en 

werelddiaconaat Ze doen dit onder de naam Kerken in 

Aktie. Volgens hun voorzitter J. Kraaijeveld-Wouters 

hebben de kerken 'een goed produkt' aan te bieden.  

De voorzitter, en tevens burgemeester van Hilversum, 

beklemtoonde vrijdag bij de presentatie van de tv-

spotjes dat er grenzen aan de commercie zijn. Zo 

zullen de kerken die dit samenwerkingsverband' 

hebben opgezet, vooralsnog niet aan tv-shows of de 

Postcodeloterij meedoen.  

Synodevoorzitter W. Beekman van de hervormde kerk 

is dolblij dat de kerken hun been hebben bijgetrokken. 

Volgens Beekman, wiens kerk meer dan twee miljoen 

leden heeft, is er groot enthousiasme voor de 

samenwerking die de teruglopende inkomsten voor 

zending en werelddiaconaat een halt moet toeroepen. 

De samenwerking moet een einde maken aan de 

verwarring over de tientallen verschillende adressen 

waar geld gestort kan worden voor de zending. De 

spotjes zijn komende weken minstens dertig keer op 

prime time te zien.  

Beekman: 'Je kunt niet meer om de media heen. Het 

middel was verdacht, maar het is zo breed en 

indringend en je bereikt zo veel mensen, dat je de 

televisie niet aan seculiere organisaties moet 

overlaten. De media zijn overal, het is als de lucht die 

je inademt.' De voorzitter gaf toe dat er in zijn kerk ook 

wel wat bezwaren leven. Vooral bij de invloedrijke en 

financieel belangrijke gereformeerde bonders, de 

rechtervleugel in de kerk.  

Beekman: 'Deze groepering zal weigeren geld bij te 

dragen voor zo’n groot samenwerkingsverband waarbij 

ook doopsgezinden en de vrijzinnige remonstranten 

zitten. Om te zwijgen van de mensen die principieel 

tegen tv zijn. Maar dat is maar een kleine groep.' De 

kerken willen echter niet alleen kerkelijk betrokken 

mensen bereiken.  

Kraaijeveld-Wouters: 'De vergrijzing van de 

kerkgangers neemt toe en de kerkgang onder 

jongeren is niet zo groot meer. Wij mikken op een 

publiek dat sympathiek staat tegenover het werk van 

de kerken die tenslotte een lange traditie van 

belangeloze hulpverlening hebben. Dat hoeven dus 

zeker geen kerkelijke mensen te zijn. Ze kunnen hun 

geld gireren, zoals ze dat ook bij Artsen zonder 

Grenzen doen.'  

Volgens haar is het zeker niet de bedoeling om met 

organisaties als Artsen zonder Grenzen te 

concurreren, maar ze vindt wel dat zulke groeperingen 

veel beter gebruik maken van de media. De kerken 

willen daar graag van leren.  
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Kerken in Aktie hebben jaarlijks zeventig miljoen 

gulden te besteden die door particulieren wordt 

opgebracht. Daarnaast doen de Interkerkelijke 

Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO) 

en de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) mee, die 

door de overheid worden gesteund. Deze twee zijn 

volgens Kerken in Aktie goed voor nog eens 170 

miljoen gulden.  

Vandaag zal Kraaijeveld-Wouters, in aanwezigheid 

van onder anderen minister Pronk voor 

Ontwikkelingssamenwerking, in de NCRV-studio het 

nieuwe samenwerkingsverband officieel presenteren. 

De dag daarna worden in vijfduizend kerken meer dan 

een half miljoen informatiefolders verspreid. Het is de 

bedoeling dat kerkleden dan aangeven of ze geld 

willen schenken aan Kerken in Aktie, of dat ze 

voorlopig projecten die de lokale kerken hebben 

opgezet blijven steunen.  

TV programma   

16.55 SOCUTERA:  

Socutera. Kerken in aktie,  

film van Stichting Oecumenische Hulp SOH 

 

Trouw / 28-10-1995 

Een gedurfde waarschuwing 

Door J. van der Graaf 

Blijkens een artikel in Trouw van 17 oktober heeft de 

Europacommissie van de Samen op Weg-kerken de 

reformatorische bisschoppen die uit Hongarije en 

Roemenië hier op bezoek waren om steun te zoeken 

voor christelijk onderwijs in hun landen, ervoor 

gewaarschuwd 'niet al te eenzijdig op de 

rechtervleugel van de Nederlandse kerken te vallen’. 

Op zo’n gedurfde waarschuwing mag een reactie niet 

uitblijven. 

Voor de Wende wisten de bisschoppencolleges in 

beide landen, die gemene zaak maakten met het 

toenmalige communistische regime, zich via de 

oecumenische beweging in hun visie ondersteund 

binnen kerken in het Westen. Na de Wende hebben de  

hervormde kerken in Hongarije en Roernenië 

rigoureuze maatregelen genomen. In Roemenië trad 

als bisschop  aan niemand minder dan Laszlo Tökes, 

de spil waarom het tijdens Wende draaide. In 

Hongarije werden drie van de vier bisschoppen 

vervangen. De nieuwe kerkleiders zijn mensen die 

voor de Wende hebben geweten wat communistische 

repressie was. 

De huidige bisschop van het district Boedapest (Lorant 

Hegedüs), die nu tegen de afgezette schooldirecteur 

Istvan Bibo wordt uitgespeeld, zat vijfentwintig jaar in 

ballingschap in een kleine gemeente in zuid-Hongarije. 

Zijn voorganger, Toth Karoly, maakte in die jaren 

oecumenische reizen en wendde zijn invloed aan via 

de ‘oecumene’ om kerken in het Westen medeplichtig 

te maken aan zijn collaboratie. 

Het moet hier ook maar een keer worden gezegd, dat 

Toth Karoly, óók nadat hij door de kerk van zijn functie 

werd ontheven, door blijft gaan om zijn invloed in het 

Westen aan te wenden. Moet daaruit misschien 

worden verklaard, dat de Europa-commissie van de 

Samen op Weg-kerken de bisschoppen beleefd heeft 

aangehoord, ofte wel de deur heeft gewezen?  

De Europacommissie heeft nu de bisschoppen 

gewaarschuwd voor de ‘rechtse' kerken. Feit is, dat 

vóór de Wende christenen die echt slachtoffer waren 

van de communistische repressie, zich geestelijk en 

materieel gesteund wisten door organisaties uit 

kerken, waartegen de Europa-commissie nu meent te 

moeten waarschuwen. Ik noem uit de ‘rechtse' kerken 

met name de Stichting Fundament (vrijgemaakt 

gereformeerd), de Stichting Hulp Oost-Europa 

(Gereformeerde bond) en de Stichting Kom over en 

help (rechterflank gereformeerde gezindte).  

Direct na de Wende hebben de nieuw gekozen 

bisschoppen er echter geen onduidelijkheid over laten 

bestaan waar hun referentiekader lag. Ze hebben 

publiekelijk verklaard zich verwant te weten met 

diegenen die met hen solidair waren geweest in de tijd 

van onderdrukking. Dat dit voor toenmalige 'linkse' 

kerken - ik blijf in het woordgebruik van Trouw, waar 

over 'rechtse' kerken gesproken werd - een bittere pil 

is, is te begrijpen. Maar het zijn nu eenmaal de feiten. 

Boycotten 

Bij dit alles komt, dat de Europacommissie, 

vertegenwoordigende de Samen op Weg-kerken, nu 

impliciet de opbouw van het christelijk onderwijs in 

Hongarije en Roemenië lijkt te willen boycotten. De 

nieuwe kerkleiding in Hongarije en Roemenië weet 

zich verantwoordelijk voor de (slechts) 87 scholen, die 

de kerkelijke gemeenten van de staat hebben 

teruggekregen. Mogen er nog instituties zijn, waar 

kinderen vanuit het Evangelie weerbaar worden 

gemaakt tegen ideologieën zoal die, waaronder men 

heeft gezucht tijdens de communistische 

onderdrukking? Men moet er overigens rekening mee 

houden, dat opbouw van het christelijk onderwijs ook 

in Hongarije niet op algemene steun mag rekenen. Al 

snel valt de kwalificatie restauratie. De vraag is dan of 

men de oude ideologie echt heeft afgezworen. Maar 

als men daarbij ook op steun kan rekenen van 

'oecumenisch' Nederland, dat ook niet zit te wachten 

op heroprichting van christelijke scholen, zijn we wel 

weer terug bij af. 'Rechts' kerkelijk Nederland hecht 

nog waarde aan christelijk onderwijs. De Hongaarse 

en Roemeense bisschoppen vonden dan ook tot 

heden slechts rechtse kerken op hun weg om de 
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wederopbouw van het christelijk (daar: kerkelijk) 

onderwijs te (onder)steunen.  

De auteur is secretaris van de Gereformeerde bond 

binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. 

 

Trouw / 06-12-1995 

Haëlla geeft met gulle hand aan goede doelen, 

maar is geen Sinterklaas  

door Aldert Schipper 

„Laatst zei iemand tegen me dat ik toe was aan een 

villa op de Veluwe. Bah, dat moet je allemaal maar 

schoon zien te houden. Geld over de balk smijten? Ik 

weet niet zo goed over welke balk ik het zou moeten 

smijten." Heleen Dake toont zich een ware dochter van 

Anton Gerrit Dake, een succesvol zakenman, die veel 

van zijn geld weggaf aan tal van goede doelen. In 

1909 leende Anton Gerrit Dake 100 gulden van zijn 

vader om, buiten de potten- en pannenwinkel die de 

familie al een jaar of tachtig in Amsterdam dreef, zijn 

eigen weg te vinden. Zijn zusje was astmatisch en dat 

bracht hem op het idee de strijd aan te binden tegen 

stof. Voordat de stofzuiger gemeengoed werd, 

dwarrelde dat vrij rond in kantoren en lokalen. 

Uit Engeland voerde Dake een vloerolie in, die hij aan 

de gemeente Amsterdam wist te verkopen, op 

voorwaarde dat hij ook de werksters zou leveren om 

de olie op de schoolvloeren te smeren en aldus de 

lokalen stofvrij te houden. Hij begon met één werkster. 

Later groeide de onderneming uit tot het grootste 

schoonmaakbedrijf van Nederland, de Chemische en 

Mechanische Stofbestrijdingsmaatschappij, beter 

bekend als de Cemsto. 

Dake was een prima organisator en werd een 

welgesteld man, die echter heel sober leefde. Zo hield 

hij geld over voor kleine en grote goede doelen, 

bijvoorbeeld om de oprichting van de AMVJ in 

Amsterdam en het weekblad Hervormd Amsterdam te 

financieren. 

Hij was niet tegen het leger, maar toen de Cemsto 

opdracht kreeg om kazernes schoon te maken, wilde 

hij de winst daarvan niet voor zichzelf gebruiken en 

besteedde die aan een 'bastion voor de vrede. Hij 

schonk het geld aan een vredesbeweging. 

Dake was een vooruitstrevend mens en hij wilde niet 

dat zijn vrouw hem steeds geld moest vragen om een 

goed doel te steunen. Daarom richtte hij een fonds op, 

dat hij naar de initialen van zijn vrouw Helena Lucretia 

Anna vernoemde: Haëlla. 

Dit fonds schonk geld aan menig goed doel, zoals Tot 

Heil des Volks (een christelijke instelling die zich 

inzette voor druggebruikers), Amnesty, (opnieuw) de 

vredesbeweging, Wilde Ganzen, de Hervormde 

zending en Oecumenische hulp. In het oude 

huishoudboekje, waarin alle uitgaven werden 

bijgehouden, staat bij de vijfhonderd gulden voor de 

Zigeunerzending: 'Graag wat meer gegevens. Want 

Dake wilde graag weten waar hij zijn geld aan 

besteedde. 

In 1980 kreeg het Haëlla-fonds door de verkoop van 

de Cemsto aan Vendex ineens de beschikking over 

een forse geldbron, waardoor men elk jaar zon miljoen 

had uitte keren. Dat ging niet meer met een eenvoudig 

huishoudboekje. Er werd een bestuur aangetrokken en 

daarnaast kwam er een bureau met een professionele 

staf. 

In de loop der jaren telde het bestuur steeds minder 

Dakes. De laatste Dake die het bestuur verlaat is 

Dake's dochter Heleen, die onlangs zeventig werd. 

Vandaag wordt in Oegstgeest afscheid van haar 

genomen met een beraad over 'De nabije toekomst', 

waar onder anderen de oud-minister van buitenlandse 

zaken prof. dr. P. Kooijmans zal spreken. 

Heleen Dake blijft nog wel in de stichting die het 

Cemsto-geld beheert. „Het kapitaal is professioneel 

belegd, zodat het altijd meer oplevert dan de 

geldontwaarding. Na aftrek van een percentage gelijk 

aan de geldontwaarding gaat de opbrengst naar de 

Haëlla-stichting. Die doet uitkeringen aan doelen zoals 

oecumene, vrede, mensenrechten, milieu, 

ontwikkelingssamenwerking en achtergestelden." 

„In 1977, twee jaar voor zijn dood, wilde mijn vader dat 

er meer werd gedaan aan 'doelen die voor de 

toekomst van belang zijn', zoals de werkgroep Nieuwe 

levensstijl en het oecumenische initiatief 'Vrede, 

gerechtigheid en heelheid van de schepping. De 

laatste jaren doet de Haëlla-stichting meer aan 

initiatieven voor dak- en thuislozen en 

vluchtelingenwerk." 

In de verte dringt zich de vergelijking op tussen Heleen 

Dake en Bram van Leeuwen, die na de verkoop van 

zijn Nederlands Taleninstituut aan Vendex als de 

Prince de Lignac door het leven gaat. De prins is 

slechts een paar jaar ouder dan mevrouw Dake. Hij 

kruist met een gigantisch jacht over de Middellandse 

Zee en laat zich bedienen. Zij daarentegen woont in 

een eengezinswoning in een eenvoudige straat en zet 

zelf koffie. De enige luxe die zij zich veroorlooft is een 

werkster, „want ik heb het enorm druk met kerkelijke 

en politieke activiteiten. Je hebt immers als 

rentmeester verantwoordelijkheid. Ook geld moet 

zorgvuldig worden beheerd." 
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Het bureauhoofd van de Haëlla-stichting, mevrouw 

Marian van den Steenhoven, haalt een jaarverslag van 

de stichting uit haar tas. „Natuurlijk vind ik geld 

weggeven heel leuk. Maar we zijn geen Sinterklaas. 

Hoe minder je dat bent, hoe prettiger mensen je 

ontmoet. We geven nooit structurele steun, maar 

alleen geld voor kortlopende projecten. Een aanvrager 

moet niet afhankelijk van ons worden. De bedragen 

die we geven zijn dan ook klein: van 1986 tot en met 

1994 gemiddeld minder dan 5 000 gulden per 

aanvraag. Van de 760 aanvragen uit 1994 werden er 

251 gehonoreerd. We gaan dus lang niet op elke 

aanvraag in. Een verzoek om geld moet goed zijn 

beargumenteerd." 

„Kerken denken dikwijls dat het feit dat het om een 

kerk gaat al een voldoende argument is. Groepen die 

niet weten hoe ze een deugdelijke aanvraag moeten 

indienen, worden door ons daarbij geholpen. We 

streven niet naar een vinger in de pap, maar als een 

begroting rammelt, geven wij wel goede tips. Er is een 

bestuur dat beslist over alle grotere bedragen." 

Mevrouw Van den Steenhoven vertelt hoe de formule 

van de Haëllastichting anderen aantrekt. „Er zijn meer 

mensen die iets zinvols willen doen met hun 

vermogen. Zo is in 1989 een ander fonds in onze 

stichting opgegaan en krijgen we elk jaar uitkeringen 

van belangstellenden." 

Heleen Dake vindt dat een stichtingsbestuur wel erg 

autonoom is. „Ik wil graag ook nog een raad van 

advies. Ik doe nog even alsof ik in het bestuur zit, 

hoor", zegt ze ernstig. „Er wordt volgens mij te weinig 

geëvalueerd. Het gebeurt hoogstens 

steekproefsgewijs. We willen graag door een 

adviescollege op de vingers worden getikt of ten 

minste worden bevraagd." 

Sommige groepen hoeven bij de Haëlla-stichting niet 

aan te kloppen. “RaRa en extreem links wijzen we af. 

Extreem rechts heeft nooit een beroep op ons gedaan, 

maar die moeite kunnen ze zich ook beter besparen. 

We krijgen soms vreemde verzoeken, dan zie je 

ineens een stichtingsbestuur waar alleen familieleden 

in zitten. Dat lijkt ons niet pluis. En als we twijfelen, 

wijzen we af. Over sommige aanvragen wordt 

langdurig gediscussieerd. Bij Weigering 

defensiebelasting, bij voorbeeld, hebben we onze 

bedenkingen. We hebben er in het verleden bijdragen 

aan geschonken, maar we leven in een rechtsstaat en 

dan kun je geen belasting weigeren. Weigering 

defensiebelasting heeft dit jaar niets ontvangen. Maar 

aan de andere kant doen we wél iets voor kerkelijk 

werk onder uitgeprocedeerde asielzoekers. Vóór de 

beslissing waren het mensen, zijn ze het daarna niet 

meer?" 

„Je mag toekomstige generaties niet onterven", zegt 

Heleen Dake. „Ik hoop iets te kunnen bijdragen aan 

een leefbare wereld. Kerk en christenen hebben 

daarbij een belangrijke taak, maar verwacht van mij 

geen blauwdrukken of ideologische schema's." 

„Waarom ik niet zon leven als van de Prince de Lignac 

leid, is nogal gemakkelijk te begrijpen. Hij heeft veel 

meer geld, maar bovendien ben ik gewoon met andere 

dingen bezig. Een luxe reis rond de wereld?" Heleen 

Dake trekt een uitgesproken vies gezicht„ lk moet er 

niet aan denken." 

 
Mevrouw Heleen Dake: „Je hebt als rentmeester 

verantwoordelijkheid. Ook geld moet zorgvuldig 

worden beheerd."   FOTO STIJN RADEMAKER 
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