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VOORWOORD 
'Veertig jaar in de woestijn' . . . Op het eerste gezicht een vreemde metafoor 
voor de geschiedenis van een stichting in het waterrijke Nederland. Kort na 
haar oprichting kon SOH in 1953 een rol spelen bij het kanaliseren van een 
hulpstroom uit het buitenland na de watersnood in Zeeland. De woestijn 
lijkt een zwartgallige omschrijving voor de omgeving van een stichting, die 
opereert in het welvarende Nederland. Is ons land niet voor velen het 
'beloofde land', wordt de welvaart hier niet door sommigen gezien als een 
einddoel van 'ontwikkeling? Zijn het niet de mensen in de barre werkelijk- 
heid van het Zuiden van de wereld, die in de woestijn verblijven, terwijl wij 
vergaderen over de honger en ons af en toe even wagen in de gevaarlijke 
woestijn, met een vliegtuigticket op zak? Zo bezien klopt de titel van dit 
boekje niet, al is er een groeiende groep mensen, die onze samenleving niet 
(meer) ziet als het 'beloofde land' en oog heeft voor de sociale en culture 
verwoestijning van de westerse wereld. 

Nee, de vergelijking met de woestijn betreft de trektocht die SOH veertig 
jaar geleden als oecumenische werelddiakonale organisatie begon, op zoek 
naar een land van melk en honing, of - geformuleerd in eigentijdse oecume- 
nische taal - gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Hans Schra- 
vesande schrijft over de woestijn: 'In de bijbel is de woestijn een plaats van 
gevaar, van demonen en dood. Daar word je getest op wat je werkelijk waard 
bent. Maar het is ook de plaats van openbaring, van inkeer, van bezinning, 
van bewustwording, van een nieuw begin. Messiaanse bevrijdende bewegin- 
gen zouden in de woestijn beginnen. Daarom trokken de Joden in de tijd 
van Jezus soms bewust de woestijn in. Het heil zal zich juist in de woestijn 
openbaren"). Zo bezien is de titel van dit jubileumboekje een pretentieuze, 
evenals de oecumenische agenda waarvan SOH mede-uitvoerder is. 

Al lezende in het eerste deel van dit boekje, met momenten uit veertig jaar 
SOH, komt de vergelijking met een woestijntocht wel in gedachten. Onder- 
weg zijn er kleine wonderen, als het manna uit de woestijn. Er is het onge- 
duld, als een slag op de rotsen, op zoek naar water. Misschien zelfs is soms 
het Gouden Kalf daar, in de verleiding om groot te zijn en zoveel mogelijk 
fondsen te werven voor het goede doel. Uit de bijdragen komt zeker ook 
naar voren, dat SOH, met partners in Zuid en Noord, met participanten en 
achterland in Nederland onderweg is. Nogmaals Hans Schravesande: 'Hoe 
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je de woestijn beleeft, hangt wel samen met het vooruitzicht, dat je hebt. Is er 
een reeel uitzicht op het beloofde land en de betere tijden? Die hoop wordt 
ook beinvloed door de manier, waarop je door de woestijn trekt. Doe je het 
alleen of samen met anderen die dezelfde hoop delen? Doe je het ruziend of 
in onderlinge solidaritcit?' Hier dringt zich de vergelijking met de tocht door 
de woestijn nadrukkelijk op. SOH speelt de rol van pionier in het oecume- 
nisch werelddiakonaat, van 'verspieder'. Twee elementen vallen daarbij op. 
In de eerste plaats zijn er uit de oecumenische samenwerking in de Stichting 
Oecumenische Hulp steeds nieuwe initiatieven voortgekomen, in de vorm 
van nieuwe methodieken (Kom over de Brug, Energie voor mijn naaste), 
programma's rond bepaalde thema's (Kinderen in de Knel), of nieuwe 
organisaties (Dienst over Grenzen, ICCO). Kennelijk is (ook) de 'oecu- 
mene' in Nederland in staat zich te vernieuwen, en vormen aan te nemen die 
in hun tijd noodzakelijk zijn. In de tweede plaats wordt de veertigjarige 
geschiedenis van SOH gekenmerkt door voortdurende discussies over de 
ordening van het werelddiakonaat; discussies, soms vergelijkbaar met de 
onenigheid en het gemor onder het volk Israel tijdens zijn tocht naar het 
beloofde land. Het werelddiakonaat kreeg na de Tweede Wereldoorlog op 
oecumenische basis gestalte in SOH. Maar deze oecumenische benadering 
is nooit bij ieder vanzelfsprekend geweest. Getuigenis en Dienst werden en 
worden ook gezien als onvervreemdbare taken van kerken zelf, die niet, of 
slechts onder voorwaarden of op deelterreinen, aan een oecumenisch 
samenwerkingsverband kunnen worden gedelegeerd. Dit leidde lange tijd 
tot onvolledige participatie of slechts schoorvoetende deelneming van de 
werelddiakonaten van de 'grote kerken'. Vooral op het binnenlandterrein 
speelden - en spelen nog steeds - vragen betreffende de 'toegang' tot het 
kerkelijk grondvlak en de daarbij te gebruiken kanalen en methoden. Zij die 
droomden van het ene Nederlandse werelddiakonaat - 'Nethchurchaid7 - 
zijn wakker geschud en moeten de realiteit onder ogen zien van uiteenlo- 
pende visies en historische achtergronden, cultuurverschillen en institutio- 
nele belangen. In de oecumenische dynamiek is SOH zelf in de loop van 
veertig jaar veranderd. De historie van SOH sinds de mandaatswijziging in 
1987 wordt gekenmerkt door specialisatie op deelthema's, groei en toene- 
mende oecumenische samenwerking. De gesprekken over de ordening van 
het (inmiddels) ZWO-werk, waarbij zeker ook de plaats van SOH in het 
geding is, zijn nog altijd gaande. 

De bijdragen in deel I van dit boekje getuigen van oecumenische dynamiek: 
van de inzet en het elan van 'bevlogen' mensen; van de liefde, waarmee 
internationale partnerrelaties en -netwerken zijn opgebouwd; van volhou- 
den in internationale solidariteit en van leren van elkaar. Al gaande met 



elkaar is de woestijn zo'n slechte plek nog niet, als het beloofde land af en 
toe even dichterbij lijkt te komen. Maar de bijdragen weerspiegelen ook de 
teleurstelling, die opkomt als het oecumenisch ideaal niet zo snel dichterbij 
komt als de pioniers zouden willen. Een risico dat pioniers 'uiteraard' lopen. 
Het eerste deel van dit boekje is zeker geen volledige geschiedbeschrijving. 
Het presenteert momentopnamen, die ook nog gekleurd zijn naar de visie 
en het tijdperspectief van de auteurs - allen ook acteurs op het oecumenisch 
toneel. Terugblikken, columns en analyses wisselen elkaar af, Het geheel 
geeft wel een beeld van de dynamiek en veelkleurigheid van de oecumene, 
waarvan SOH nu veertig jaar mede de drager is. 

De woestijn is in de bijbel bij uitstek een plaats voor reflectie en vernieu- 
wing. Verschillende auteurs in deel I1 van dit boekje stellen dat de huidige 
tijd weer vraagt om omkeer, zoals dat ook na de Tweede Wereldoorlog het 
geval was bij het ontstaan van het werelddiakonaat en ook SOH. De noden 
van deze tijd zijn groot en van kerken mag worden verwacht dat zij de teke- 
nen van de tijd weten te verstaan. De agenda van de kerken ten aanzien van 
de grote maatschappelijke vragen van onze tijd is ambitieus: het dichterbij 
brengen van gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Dit vereist 
een ordening van het ZWO-werk, waarin kerken en mensen van goede wil 
die agenda ook zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Deel I1 brengt op dit 
terrein verscheidene inzichten bij elkaar, als thema's voor voortgaand oecu- 
menisch beraad. De bijdragen betreffen de inhoud van zending, (wereld-) 
diakonaat en ontwikkelingssamenwerking en hun onderlinge relaties. Een 
goed verstaander kan onmiddellijk een verband aanbrengen met de huidige 
'ordeningsvragen' op ZWO-terrein. We noemen er enkele: 
- Dienen Getuigenis en Dienst op grond van hun ondeelbaarheid vanuit 

dezelfde organisatorische structuur te worden uitgevoerd? 
- Liggen binnenlands en buitenlands diakonaat in deze tijd zo zeer in 

elkaars verlengde dat zij ook institutioneel onafscheidelijk zijn? 
- Hoe sterk mag de invloed van de overheid, op grond van haar financiele 

inbreng, op het werken en spreken van kerken zijn? 
- Kunnen noodhulp en structurele hulp door afzonderlijke buro's worden 

uitgevoerd of vraagt de realiteit van het werk om een geintegreerde bena- 
dering? 

- Wat moet de inhoud zijn van boodschap en methodiek op het vlak van 
voorlichting en fondsenwerving en wat dient hierbij de taakverdeling te 
zijn tussen kerken en oecumenische samenwerkingsverbanden? 

Deze inhoudelijke vragen betreffen niet alleen de Nederlandse context, 
maar evenzeer de internationale oecumenische ordening in het verband van 
de Wereldraad van Kerken, waar christenen uit verschillende delen van de 



wereld elkaar treffen - waarbij uiteindelijk de hoofdvraag die is naar het 
partnerschap: hoe verhouden wij ons, door middel van steeds professione- 
lere, complexer wordende en grotere structuren, tot onze naaste.. .? De ant- 
woorden op deze inhoudelijke vragen zullen uiteindelijk richtinggevend 
moeten zijn in het oecumenisch beraad over de wijze waarop en de struc- 
turen waarin de kerken de Missio Dei vandaag gestalte geven. Uit de bijdra- 
gen in deel I1 van dit boekje blijkt al dat deze vragen vanuit verschillend 
perspectief verschillend kunnen worden beantwoord. Deze bijdragen 
komen dan ook alle voor rekening van de auteurs zelf. SOH speelt met dit 
boekje een faciliterende rol en wil het oecumenische beraad over de inhoud 
van het ZWO-werk stimuleren. Diverse auteurs pleiten voor zulk beraad 
over inhoudelijke vragen. Christenen uit verschillende geloofstradities, 
rooms-katholieken en protestanten, oecumenici en evangelicalen, hebben 
elkaar hierbij hard nodig. 

De redactie. 



DEEL I AL GAANDE WORDT DE WEG GEBAAND 

MOMENTEN UIT VEERTIG JAAR SOH 



MEDEMENSELIJKHEID 
Rein Kijlstra 

In de beginjaren van SOH werd die - op zich nietszeggende - afkorting naar 
buiten toe niet gebruikt. Hoewel we voluit Stichting Oecumenische Hulp 
aan Kerken en Vluchtelingen heetten, noemden we ons Stichting Oecume- 
nische Hulp. Niet dat die kerken en vluchtelingen niet van belang waren: in 
de eerste jaren van het bestaan van de Stichting ging het vooral om de 
naweeen van de Tweede Wereldoorlog en was onze aandacht allereerst op 
Europa gericht. Een voorbeeld. 

HUIZE VOORHOUT 
Het naast het paleis Voorhout gelegen pand Lange Voorhout 78 in Den 
Haag werd in 1956 door prinses Wilhelmina beschikbaar gesteld voor de 
huisvesting van bejaarde Russische vluchtelingen. Het betrof vluchtelingen, 
die na de Russische revolutie naar China waren gegaan. De eerste bewoners 
kwamen naar Den Haag vanuit Schoorl, waar Remonstranten en Doopsge- 
zinden sedert 1950 in het Van de Waterhuis onderdak hadden geboden aan 
een vijftiental Russen. In de loop der jaren was dit aantal afgenomen. De 
overgeblevenen, versterkt met Russen die individueel in bejaardenhuizen 
van Nederlandse kerken waren ondergebracht, hebben genoten van hun vei- 
lige levensavond in het centrum van de stad. 

Prinsjesdag - de stoet vertrok in die jaren van Paleis Voorhout - betekende 
elk jaar weer een hoogtepunt. Buren te zijn van het paleis had voor deze 
bejaarden een bijzondere betekenis. Prinses Wilhelmina - die regelmatig 
van haar belangstelling blijk gaf - heeft in de harten van de bewoners van 
Huize Voorhout steeds een warme plek gehad. Maar ook alle anderen die 
met het wel en wee van dit huis te maken hebben gehad, blijven haar dank- 
baar voor haar gebaar juist dit huis voor deze ontheemden ter beschikking te 
stellen. Het huis stond - zoals dat ook in Schoorl het geval was geweest - 
onder leiding van de heer en mevrouw Stoffel. Hij was een lange, wat stille 
man, met wijsheid en daardoor gezag, zij een klein, levendig en moederlijk 
type. De heer Stoffel was in 1883 geboren als zoon van een Deventer hout- 
handelaar. Aanvankelijk was hij woonachtig in Archangel. Na in 1917 grote 
verliezen te hebben geleden, keerde hij in 1920 met zijn vrouw - dochter 
van de hervormde predikant in Archangel - terug naar Nederland. In 1922 
vertrokken zij naar het in 1918 vrijgeworden Litauen. Daar had hij een 



bloeiend tuindersbedrijf. In 1948 was de heer Stoffel gedwongen opnieuw 
alles achter te laten en ging het gezin opnieuw naar Nederland. De keuze 
van dit echtpaar voor de leiding van de huizen voor Russische bejaarden is 
een bijzonder gelukkige geweest. Tot in 1967 - het jaar waarin de heer 
Stoffel overleed - hebben zij samen voor de bewoners zeer veel kunnen 
betekenen. Mevrouw Stoffel heeft daarna alleen haar taak nog enige tijd 
voortgezet. 

Een enkele keer kwam nog een vluchteling vanuit China aan. Ik herinner 
me, dat ik op een dag een bejaarde vrouw moest afhalen vanaf station 
Hollands Spoor. Mijn Belgische collega - een groep vluchtelingen was over- 
gevlogen naar Brussel - zou haar per trein brengen. Toen ik mijn auto na 
veel moeite in de buurt van het station geparkeerd had, bleek de trein reeds 
te zijn aangekomen. Buiten ontdekte ik een oude dame, met veel bagage en 
aan haar jas een label, dat bewees dat ze de gezochte was. Ik beduidde haar 
te wachten, haalde de auto, laadde haar met haar hebben en houden in en 
reed naar Huize Voorhout. Op dat moment wist ik niet, dat mijn Belgische 
collega in een naburige telefooncel was. Toen hij mij niet op het perron had 
gevonden, belde hij ons kantoor. Naar buiten gekomen, moest hij ontdek- 
ken, dat de Russin met al haar bagage was verdwenen. Hij dook de telefoon- 
cel weer in en nam contact op met de politie, die onmiddellijk tot actie 
kwam: de verdwijning van een Russin was een ernstige zaak! Toen de bij het 
station aangekomen agenten hoorden, dat Huize Voorhout de plaats van 
bestemming was geweest, werd mijn collega met politie-escorte naar de 
Lange Voorhout gebracht. Hij belde aan, mevrouw Stoffel deed open, en hij 
kon alleen maar stamelen: 'ik kwam een bejaarde vluchteling brengen, maar.. .'. 
Het antwoord van mevrouw Stoffel: 'ik heb net een nieuwe bewoonster 
ontvangen en ik kan er niemand meer bij hebben: het huis is vol.. .'. 

De dag waarop mijn vrouw en ik afscheid namen van de bewoners van 
Huize Voorhout - na tien jaar bij Oecumenische Hulp te hebben gewerkt, 
had ik een functie aanvaard bij de United Bible Societies en zou in Kenya 
gaan wonen - is ons sterk bijgebleven. Met hun oude gebarsten stemmen 
zongen de bewoners ons een Russisch vaarwel toe. En de afscheidsspreuk 
die we van mevrouw Stoffel kregen is meegegaan op onze reizen: 'Siehe, Ich 
habe dir geboten, dasz du getrost und freudig seist. Lasz dir nicht grauen 
und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was 
du tun wirst'. 



DIENEN OVER DE GRENZEN 
Job van Melle 

In deze jubileumbundel van SOH mag aandacht voor een belangrijk aspect 
van het werelddiakonale werk van SOH niet ontbreken, en dat is haar 
betrokkenheid bij het uitzenden van gekwalificeerde krachten naar landen 
dichtbij of veraf, die personele hulp nodig hebben. Dit aspect heeft gestalte 
gekregen in de oprichting in 1962, mede door SOH, van het buro Dienst 
Over Grenzen, dat thans, samen met ICCO, te Zeist is gevestigd. iussen 
SOH en DOG bestaat sinds de oprichting een hechte samenwerkingsrelatie. 

EEN TERUGBLIK 
De oudste wortels van Dienst Over Grenzen gaan terug tot in de jaren vijftig. 
Reeds in 1954 maakte de toenmalige secretaris van de NCSV, Mr. C.B. 
Bavinck, een reis naar Engeland om na te gaan of er via Engelse kerkelijke 
en andere instellingen wellicht mogelijkheden zouden zijn voor geinteres- 
seerde Nederlanders (veelal, maar niet uitsluitend, jongeren) om overzee te 
gaan werken. Het kwam toen nog niet meteen tot een concrete actie, maar 
de discussie was gestart. De belangstelling voor personele assistentie werd 
gevoed vanuit vragen van overzee en vanuit het besef hier, dat in het na-oor- 
logse wereldbestel de inzet van lekenpersoneel (naast het vanouds via de 
zendingskanalen uitgezonden kerkelijk personeel) voor hulp aan landen in 
ontwikkeling op zijn plaats zou zijn. Dit denken werd ook sterk beinvloed 
vanuit de Wereldraad van Kerken, waar men in het begin van de jaren zestig 
het thema van de 'Laity Abroad' hoog in het vaandel droeg. Het is ook de 
tijd van de oprichting van het Peace Corps in de Verenigde Staten door 
President Kennedy, waardoor overal in de westelijke wereld het idealisme 
aanwakkerde en de bereidheid tot een persoonlijke inzet overzee sterk 
groeide. 

De discussie over het omgaan met deze vragen werd zowel in kringen van de 
Nederlandse Zendingsraad (NZR) en SOH gevoerd. In eerste instantie leid- 
de dit tot de start van een zgn. Studenten Buitenland Register (SBR) waar 
geinteresseerde studenten zich konden laten registreren. Dit initiatief liep 
via de Studenten Zendingscommissie, een ondercommissie van de NZR, 
waarvan de heer J. Slomp de voorzitter was, en geschiedde in nauwe samen- 
werking met de Wereldraad van Kerken en SOH. Ondertussen zond SOH af 
en toe reeds mensen naar plaatsen in de wereld, dichterbij of verder weg, 
waar een personele hulpvraag vandaan kwam. 



1.6 1961 werd er op initiatief van de NZR een gemeenschappelijke werk- 
groep in het leven geroepen, bestaande uit Ds. H. van Andel (Oecumenische 
Jeugd-raad), Dr. J. van Klinken (Algemeen Diakonaal Bureau van de Gere- 
formeerde Kerken, ADB), Ds. A. de Haan (NZR) en Mr. R.W. Kijlstra 
(SOH). Deze werkgroep kreeg tot taak 'na te gaan welke mogelijkheden er 
zijn om zich, waar ook ter wereld, in enigerlei functie voor korte of langere 
tijd dienstbaar te kunnen maken'. Deze werkgroep kwam vervolgens met een 
ontwerp voor een organisatorische vormgeving, die op 1 september 1962 
(nu dus precies 30 jaar geleden!) zijn beslag kreeg in de oprichting van het 
bureau Dienst Over Grenzen (DOG). De NZR en SOH waren in gelijke zin 
de oprichters en medefinancierders van dit buro. In een tijd waarin over 
nauwere samenwerking, laat staan een integratie van zending en werelddia- 
konaat nog niet echt werd gedacht, kwamen deze twee werkvelden reeds bij 
DOG bijeen. 

Het buro van DOG werd gevestigd te Utrecht, in het kantoor van SOH aan 
de Cornelis Houtmanstraat, en stond onder leiding van Mw. J.C. Rot. Vanuit 
de NZR was Dr. P.L. Schram, als secretaris van de Commissie Kerk Over- 
zee, ook nauw bij het werk van DOG betrokken. Aangezien DOG in eerste 
instantie geen eigen rechtspersoonlijkheid droeg, trad SOH op als formele 
rechtspersoon en als werkgever voor de medewerkers van DOG. 

Vanaf het begin van het werk van DOG bestond er intensieve samenwerking 
tussen SOH en DOG. SOH kwam door de aard van haar werk in contact 
met vele probleemsituaties, dichtbij of veraf en daarbij waren ook vaak ver- 
zoeken om personele assistentie. In samenwerking tussen SOH en DOG 
werd daar waar mogelijk op ingespeeld: DOG zorgde voor de personele 
inzet, SOH voor de financiele ondersteuning. Dat betrof diakonaal werk op 
het vlak van vluchtelingenhulp, sociaal opbouwwerk, rampenhulp en de 
eerste aanzetten van wat later 'ontwikkelingswerk' zou gaan heten. Perso- 
nele inzet in Europa voerde in de eerste twee jaar nog de boventoon, daarna 
sloeg de balans door naar uitzending verderweg, vooral naar landen in 
Afrika. 

In hetzelfde huis van SOH zag in diezelfde tijd ook ICCO het levenslicht, 
waarmee eveneens een nauwe samenwerkingsband ontstond. Via ICCO 
kwamen medefinancieringsmogelijkheden met behulp van Nederlands 
overheidsgeld binnen handbereik. Mede door de snel groeiende werkzaam- 
heden van ICCO en de daarbij behorende staf werd de huisvesting in het 
pand van SOH aan de Cornelis Houtmanstraat na verloop van tijd te klein, 
en verhuisde DOG in 1975, in het kielzog van ICCO, naar een andere loka- 



tie in Utrecht (de Stadhouderslaan) en in 1980, eveneens weer samen met 
ICCO, naar het huidige adres aan het Zusterplein te Zeist. De gescheiden 
huisvesting leidde echter niet tot een vermindering van de samenwerking 
tussen SOH en DOG. In financieel en bestuursmatig opzicht, maar ook op 
'de werkvloer' bleef er veel contact. 

RAMPEN- EN VLUCHTELINGENHULP 
Bij de uitzendingen van personeel in gecombineerd SOHIDOG-verband is 
in de loop der jaren in toenemende mate het accent komen te liggen op 
inzet van personeel in de sfeer van rampen- en vluchtelingenhulp. Dit houdt 
uiteraard verband met de aard van het SOH-werk. Betrof het meestentijds 
incidentele uitzendingen naar verschillende projecten in Afrika, Latijns- 
Amerika, Midden-Oosten en Azie, een enkele maal ging het om inzetten op 
iets grotere schaal. Zo werden in 1982 enkele medische noodhulpteams 
naar Libanon uitgezonden en in 1984185 een aantal deskundigen voor 
waterprojecten naar vluchtelingenkampen in Somalie. Tezamen ging dat om 
een kleine twintig uitzendingen. 

De mandaatswijziging van SOH in 1987 heeft de behoefte doen ontstaan 
aan een duidelijk beleidskader voor de personele component in het 
rampen- en vluchtelingenwerk. In gezamenlijk SOHIDOG-verband heeft 
dat geleid tot een beleidsnotitie die in 3.990 gereed kwam. Daarbij is een 
aantal terreinen onderscheiden waarop personele assistentie in SOHIDOG 
verband nuttig kan zijn: 
- Personele assistentie aan partnerconsortia waarmee SOH samenwerkt. 

Het gaat daarbij vooral om hulp die de organisatorische structuur van de 
ontvangende organisatie kan verbeteren en een zekere 'disaster-pre- 
paredness' kan bevorderen. Daarbij moet gedacht worden aan inzetten 
voor een a twee jaar. 

- Korte identificatie-, monitoring- of evaluatiemissies van enkele weken tot 
enkele maanden. 

- Tijdelijke personele assistentie van logistieke aard van (ten hoogste) 
enkele maanden naar partners in rampen- en vluchtelingenhulpprojecten. 

Nadrukkelijk is bij dit beleid in rampen- en vluchtelingsituaties niet gekozen 
voor een inzetten in direct uitvoerende zin, enerzijds omdat op dit gebied 
reeds andere organisaties actief zijn (Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen), 
anderzijds omdat onze prioriteit uitgaat naar een structurele aanpak van de 
onderhavige problematiek, waarbij lokale partners een cruciale rol spelen. 
Zoals in het kader van het hierboven geformuleerde inzetbeleid hebben 
sindsdien uitzendingen plaatsgevonden naar Pakistan, Sri Lanka, Sierra 
Leone, Angola, Kenya en Soedan. Ook is er bemiddeld voor de stationering 



van een deskundige bij de Wereldraad van Kerken in Geneve ten behoeve 
van het projectenwerk in Roemenie. Momenteel zijn er nieuwe uitzendin- 
gen in voorbereiding in onder andere Cambodja, Kenya en Liberia. Gelet 
op de huidige wereldsituatie is er eerder op een toename dan afname van 
uitzendingen in dit kader te rekenen. 

VERDERE INTEGRATIE? 
Al sinds geruime tijd wordt er in de kringen van ZWO gesproken over de 
wens, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van verdere samenwerking 
tussen de verschillende organen op het terrein van zending, werelddiako- 
naat en ontwikkelingssamenwerking. Bij de uitvoering van het werk doet 
zich de behoefte voelen aan nieuwe structuren die vorm geven aan onze 
gezamenlijke opdracht. Ik denk dat die discussie met kracht voortgezet moet 
worden, in weerwil van de vele hobbels die er op dat pad liggen. De kwali- 
teit van ons gezamenlijke werk zou erbij winnen als de samenwerkingslijnen 
korter zouden kunnen zijn en een ieders specifieke inbreng in gezamenlijk 
verband ingebracht zou kunnen worden. Dat gebeurt nu nog te vaak op ad 
hoc-basis en niet in structurele zin. Het zou wel eens kunnen zijn dat de 
oecumenische organen in onze ZWO-wereld zich er qua structuur en reeds 
bestaande samenwerkingscontructies goed voor lenen om daarbij een eerste 
stap te zetten, als schakel in een proces waarbij hopelijk ook de andere ker- 
kelijke organen in enigerlei zin kunnen meedoen. Het is nodig dat er in de 
nabije toekomst veel aandacht wordt gegeven aan het zoeken naar verdere 
integratie. Vanuit onze evangelische opdracht zijn we geroepen om ten 
behoeve van de kwaliteit van ons werk die structuren na te streven die het 
beste passen bij de huidige en komende tijd. Mede op die manier kunnen we 
onze partners dichtbij en veraf zo goed mogelijk dienen. 

Ik wens SOH de vitaliteit en creativiteit toe het oecumenische besef dat 
vanaf het begin de organisatie zo sterk heeft bepaald ook in de komende tijd 
verder uit te dragen. In dat besef moeten we in staat zijn om tot nieuwe vor- 
men te komen, die ons helpen om onze Missio Dei in deze wereld naar 
beste vermogen uit te voeren. 



ICCO: KIND VAN VELE OUDERS 
Jone Bos 

HET BEGIN 
De Duitse minister-president Adenauer liet zich op een 'kerst-receptie' voor 
kerkelijke journalisten begin jaren zestig ontvallen dat 'onze missionarissen 
onze beste ontwikkelingshelpers zijn' (hij was zelf een toegewijd Rooms- 
Katholiek). Zo'n uitlating kan een bondskanselier niet ongestraft doen: 
korte tijd later informeerden Missie-directeuren en enkele CDU-Bondsdag- 
leden belangstellend bij de Minister van Buitenlandse Zaken welke finan- 
ciele consequenties de regering aan deze uitlating verbond. Dit is het begin 
van de medefinanciering van ontwikkelings-projecten van kerken, verwante 
instellingen en later ook van non-religieuze instellingen door de Duitse 
regering geworden. Wij schrijven dan 1962 of 1963. Voorwaarde was onder 
meer dat niet alleen de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook de Evangelische 
Kerk zou mee 'profiteren'. De laatste had aarzelingen (Christian Berg 
schreef een beroemd artikel 'Hier gibt es nur ein klares Nein') en betrok de 
Wereldraad van Kerken in een discussie, die daar in de jaren '63-'65 verder 
gevoerd werd en in een geclausuleerd 'ja' eindigde. 

NEDERLAND 
In ons land nam het Centraal Missie Commissariaat (CMC), onder leiding 
van pater Van Rijsbergen, de Duitse initiatieven snel over. In de loop van 
1963 betrok hij de algemeen secretaris van de Nederlandse Zendingsraad 
(NZR), Prof. Dr. J. Verkuyl, erbij, omdat hij begreep dat de Nederlandse 
regering gevoelig zou zijn voor initiatieven van Zending en Missie tezamen. 
In september 1963 richtten CMC en NZR zich inderdaad samen tot de 
Minister van Buitenlandse Zaken. Zij vroegen de Nederlandse regering 
fondsen beschikbaar te stellen voor particuliere ontwikkelingsprojecten. 
Aan het schrijven van deze brief is overigens, als in Duitsland, veel aarzeling 
aan met name hervormde (zendings-)zijde voorafgegaan. De Hervormde 
Zending was namelijk zeer goed op de hoogte van de lopende Wereldraads- 
discussies. Het is dan ook mede daaraan te danken dat CMC en NZR in 
hun brief onmiddellijk zorgvuldig een aantal voorwaarden formuleerden. 
Kort gezegd speelde de angst dat, na de kolonisatie westers geld en daarmee 
verbonden macht een overheersende rol zou spelen in de jonge kerken van 
de Derde Wereld, een grote rol. Verkuyl zou Verkuyl niet zijn geweest als hij 
het erbij had laten zitten. Hij wist de protestantse Zending niet alleen mee te 



krijgen, maar zocht ook contact met het werelddiakonaat, in casu SOH. Dat 
leidde in december 1963 tot een tweede brief, en wel van SOH tezamen met 
een aantal rooms-katholieke organisaties (Caritas e.a.). Den Haag had het er 
aanvankelijk moeilijk mee. Luns had grote aarzelingen, gedeeld door Geert 
Ruygers (PvdA). KVP en ARP waren voor, maar pas via een motieSma1- 
lenbroek (in het najaar van 1964) werd bereikt dat een eerste bedrag van vijf 
miljoen gulden op de begroting-'65 kwam. Weer was de het Verkuyl, die 
tussen september en december 1964 de organisatie vorm gaf. Zijn ideaal 
was dat de christelijk-maatschappelijke organisaties tezamen met Zending 
en Werelddiakonaat zich het lot van de Derde Wereld zouden aantrekken. 
Hij wist het CNV, de CBTB, de Christelijke werkgevers- en middenstanders 
voor dit idee te interesseren. 

VISIE 
Op de kille middag van 30 december 1964 werd in wat nog altijd het huis 
van SOH is, Cornelis Houtmanstraat 17 in Utrecht, de eerste vergadering 
gehouden onder leiding van Verkuyl. Op het laatste moment werd ik, secre- 
taris van SOH, gevraagd te notuleren en naar onmiddellijk bleek volgende 
vergaderingen voor te bereiden. Daar waren vele bekende mannen (ik moet 
afgaan op mijn herinnering): Mr. S.C. Graaf van Randwijck en Dr. G.P.H. 
Locher (Hervormde Zending), Ds. Barend Richters (Gereformeerde 
Zending), Dr. Jaap van Klinken (Gereformeerd Werelddiakonaat) en voor 
de christelijk-sociale organisaties de latere minister Albeda (CNV), de idem 
latere minister Jan de Koning (CBTB) en anderen. Verkuyl legde zijn ideaal 
uitvoerig uit. Dat was tweeledig: 
- De christelijk-sociale organisaties zouden hun visie moeten verbreden en 

ook de Derde Wereld 'binnenhalen'. Zending en Werelddiakonaat 
zouden hen daarbij van advies kunnen dienen. 

- Nu de Nederlandse regering ook kerkelijke projecten in de Derde Wereld 
in principe zou kunnen meefinancieren, moest het protestantisme zich 
bundelen teneinde te vermijden dat men met elkaar ruziend op de stoep 
van Buitenlandse Zaken zou staan. 

Het eerste doel heeft in de beginjaren wel degelijk gefunctioneerd. Vooral 
CNV en CBTB toonden zich sterk gemotiveerd en zijn met geld en mensen 
bij door Zending en Werelddiakonaat aangedragen projecten betrokken 
geweest; bijvoorbeeld Indonesie, Kameroen en Nigeria. Allengs is echter het 
tweede doel, coordinatie van bijvoorbeeld 'protestantse' projecten voor 
mede-financiering door de Nederlandse regering, de hoofdrol gaan spelen. 
Nadat de Wereldraad zijn eigen aarzelingen overwonnen had, werd zij via 
SOH ook snel een grote leverancier van projecten. De commissie besloot al 
in de tweede vergadering tot de naam ICCO. Medio 1966 werd besloten tot 



oprichting van een permanent buro met twee vaste krachten. Dat waren 
Tineke Heida, secretaresse bij SOH en ik als secretaris. Het buro startte op 
1 november 1966 in twee kamers van SOH. 

Terugziend moet ik zeggen dat het enthousiasme voor deze nieuwe organi- 
satie de eerste jaren in aflopende volgorde ongeveer zo lag: Gereformeerde 
Zending: nooit enige aarzeling, SOH-Bestuur: genuanceerd positief, 
Hervormde Zending: kritisch positief, Gereformeerd Werelddiakonaat: 
distantie, Hervormd Werelddiakonaat: grootste distantie. Ongeacht de mate 
van enthousiasme of distantie hebben al deze organisaties in de loop der 
jaren zeer toegewijde bestuursleden geleverd. Ik zie met grote dankbaarheid 
terug op de samenwerking in het ICCO-bestuur. 



HET CONFLICT TUSSEN NOORD EN 
ZUID IN NIGERIA 

: Annie Went-van der Vring 

HET WAPEN VAN DE HONGER 
In de jaren zestig kwamen er spanningen naar buiten binnen de grenzen van 
het in 1960 onafhankelijk geworden Nigeria. Het werd een conflict, dat tot 
een uithongerings-oorlog leidde. Er waren stammen in Noord en in Zuid, 
die zich door elkaar bedreigd voelden op grond van verschillen in cultuur, 
religie en in opleiding. Voor en na de onafhankelijkheidsverklaring hadden 
Zending en Missie hun diensten bewezen. Met scholing, prediking en medi- 
sche bijstand hadden zij bijgedragen tot de verbetering van de levens- 
omstandigheden voor de bevolking in Noord en in Zuid. Maar het conflict 
bleef dreigend. Zelfbestuur kon die dreiging niet wegnemen. Er waren poli- 
tieke moeilijkheden. In het Noorden overheerste de Islam, in het Zuiden 
was het aantal Christenen aanzienlijk. De conflicten waren binnenlandse 
aangelegenheden, die de leiders van de stammen er toe brachten buiten- 
landse bescherming en hulp te vragen bij het Internationale Rode Kruis, de 
Rode Halve Maan en bij rooms-katholieke en protestantse kerken elders. 
De berichten, die de buitenwereld bereikten, waren hoogst verontrustend: 
naast wapens van allerlei aard werd vanuit het Noorden ook het harde 
wapen van de uithongering ter hand genomen. De media toonden deze ver- 
schrikking aan de wereld. Nu kwamen de beelden van geillustreerde pers en 
televisie rechtstreeks in de huiskamers. Golven van ongerustheid en afgrij- 
zen sloegen toe in vele landen van Europa en in Noord-Amerika. Er was 
grote bereidheid tot het geven van financiele steun, ten bate van de bedreig- 
de burgerbevolking: erger moest voorkomen worden! De kerken namen 
hierin een taak op de schouders en de werelddiakonale hulporganen von- 
den elkaar: er moesten medicamenten en hulpkrachten gezonden worden. 
Maar - hoe? De havens van Nigeria waren in handen van de Noorderlingen: 
de wegen waren in slechte staat en de vliegvelden pover. 

LUCHTBRUG 
In nauw onderling overleg werd er besloten deze nood met lucht-aanvoer te 
lenigen. In 1968 zonden het Rode Kruis en Caritas Internationalis ieder een 
gecharterd vliegtuig met goederen; de protestantse kerken volgden op de 
voet met een ruime aanvoer van goederen (Das Diakonische Werk, Stutt- 



gart). Dit was het begin van een luchtbrug. De vragen waren talrijk: waar te 
landen en hoe te distribueren? Indien binnen een bepaalde regio geen lan- 
dingsrechten te verkrijgen waren, vond men die op vlak voor de kust gelegen 
eilanden. Waar binnen de grenzen van Nigeria herstel van vliegvelden gebo- 
den was, kon dat geen uur wachten. Het waren vooral de Skandinavische 
kerken, onder leiding van het Deense werelddiakonaat, die grote kennis van 
zaken konden ontplooien voor deze voorzieningen-door-de-lucht. Er wer- 
den aanvankelijk vliegtuigen gehuurd, bemanningen geengageerd en vlieg- 
routes bestudeerd om de goederen 's nachts te vervoeren naar plaatsen, waar 
grote en kleine gehuurde vrachtauto's stonden te wachten met bestuurders 
en begeleiders uit de bedreigde Biafra-bevolking van het Zuiden. Bij die 
wachtenden waren ook helpers uit diverse landen van Europa en Noord- 
Amerika om de goederen meteen af te leveren. Het begon op kleine schaal, 
maar binnen enkele maanden moesten er al eigen vliegtuigen gekocht wor- 
den, met de onderscheidingstekens: JOINT CHURCH AID. De operatie, 
die duurde van augustus 1968 tot voorjaar 1970, kostte het leven aan pilo- 
ten en helpers. Maar voedsel en medicijnen kwamen dagelijks, enkele uren 
na landing, in de ziekenhuizen en bij de distributiepunten, die over het 
zwaar getroffen gebied verspreid lagen. Kon er niet verder gereden worden, 
dan gingen er dragers te voet met de grote pakken op hun hoofd. Hoeveel 
levens hierdoor gered zijn? Hoeveel pijn verholpen? Er zijn schattingen, 
geen harde cijfers. Het waren vele levens, zeer vele! De toewijding van alle 
helpende handen ( thuis en ter plaatse) is niet in cijfers uit te drukken. 

Wij, in SOH, werden door geduchte bijdragen uit de kerken en daarbuiten 
in staat gesteld een grote financiele bijdrage te leveren. Ook onze regering 
stelde enkele malen zowel fondsen als voeding beschikbaar. Het buro in de 
Cornelis Houtmanstraat, Utrecht kon samen met onze Dienst over Gren- 
zen-afdeling personeel recruteren. Onze publiciteitsman Jan Filius, een 
afgevaardigde van het Leger des Heils, leidde de berichtgeving aan kerken 
en pers. Er werd een geillustreerd magazine uitgegeven waarvan de naam 
luidde: Alpha-Foxtrot-Biafra. Een grote hoeveelheid werk werd tot stand 
gebracht, gezamenlijk! Er waren in ons land ook nog andere organisaties en 
groepen, wie de zaak van Biafra zeer ter harte ging. Gelukkig kwam er in 
januari 1970 een einde aan deze nood-toestand. Voor deze uitputtings- 
oorlog werd een hoge prijs betaald in geld en in mensenlevens, door werkers 
in het barre veld en op de vluchten. Maar op de buro's heeft het ook veel 
vriendschap geschonken en menselijke warmte om in een eerst hopeloos 
lijkende situatie schouder aan schouder te mogen staan en te mogen mee- 
werken aan de leniging van nood in een wreed conflict. 



KOM OVER DE BRUG: 
SUCCES EN TOCH VERDWENEN 
Jone Bos 

BROOD VOOR HET HART 
Ds. Piet Mackaay van de Hervormde Zending en Ds. Barend Richters van 
de Gereformeerde Zending vatten in het begin van de jaren zestig het plan 
op een gezamenlijke financiele actie te voeren van de Nederlandse 
zendingsorganisaties ten behoeve van het lectuurwerk van de kerken over- 
zee. Zij werden krachtig gesteund door de juist uit Indonesie gerepatrieerde 
Prof. Dr. J. Verkuyl, wiens 'zendeling-zijn' min of meer in het teken gestaan 
had van het schrijven van theologische en ethische boeken voor de Indone- 
sische Kerken. Deze actie kreeg de naam 'Brood voor het hart' en werd als 
een groot waagstuk beschouwd, want de zendings-organisaties waren nog 
nooit gezamenlijk fondsenwervend voor het voetlicht getreden. De eerste 
zondag in mei 1963 was de actiedatum. Er werd uitsluitend via kerkcollec- 
tes en een gezamenlijk gironummer geworven. De beoogde opbrengst was 
twee miljoen gulden, voor die tijd een heel bedrag. Het werd gehaald en 
besloten werd tot een herhaling in mei 1965. Ook toen werd twee miljoen 
gehaald. Het actiecomite stond onder leiding van de krachtige doorzetters 
Piet Mackaay en Barend Richters. Bij beide campagnes had ik, als algemeen 
secretaris van het actiecomite, de dagelijkse leiding. Het, weliswaar beschei- 
den, succes deed naar meer verlangen. In de loop van 1965 pakten Verkuyl, 
Mackaay en Richters de draad weer op. De op de Nederlandse kerken afko- 
mende wensen van jonge kerken in de gehele Derde Wereld waren niet 
meer te honoreren uit de gewone inkomsten. Contact werd gezocht met de 
leiding van de (meeste) protestantse kerken in ons land. Dat kostte veel tijd 
en gesprek. De toenmalige secretaris-generaal van de Nederlandse 
Hervormde Kerk, Dr. E. Emmen, die tevens voorzitter van SOH was, ont- 
popte zich tot een van de meest uitgesproken voorstanders van een brede 
actie. Zijn invloed in Hervormde en werelddiakonale kring heb ik als cru- 
ciaal beschouwd. Uiteraard waren er weerstanden. Het Gereformeerde 
werelddiakonaat, dat onder leiding van Dr. Jaap van Klinken met een suc- 
cesvolle opbouw bezig was, had geen behoefte aan extra financiele acties, 
die het normale patroon van voorlichting en fondsenwerving zouden versto- 
ren. Ook het Hervormde werelddiakonaat had aarzelingen. Pas op 3 mei 
1967 drukte voorzitter Dr. Emmen, bijgestaan door Prof. Verkuyl en 



Ds. Mackaay, het houden van een gezamenlijke actie in 1968 door. In 1966 of 
1967 werd een gezamenlijke actie van kerkelijke en niet-kerkelijke organisa- 
ties voor India gevoerd, die een groot succes was en zo het 'klimaat' al enigs- 
zins had geschapen. 

KOM OVER DE BRUG 
Een aantal brainstorm-bijeenkomsten met journalisten bracht in de zomer 
van 1967 een flink aantal ideeen op tafel over de wijze van actievoeren. 
Waar de naam 'Kom over de Brug' vandaan kwam, weet ik niet precies meer, 
al zou ik drie mannen als potentiele naamgevers kunnen aanwijzen: Jan 
Filius, Henk Biersteker en Ype Schaaf. Een klein team, op ad hoc-basis 
bijeengeraapt, ging hard aan het werk: de begaafde Leger des Heils-man Jan 
Filius voor alle pers en publiciteit, Theo Rijks van de Hernhutters voor de 
opzet van een plaatselijke organisatie, Jan van der Boon voor de produktie 
van alle drukwerk en Lolke Osinga voor de benadering van de jeugd. Het 
actiecomite stond onder het vertrouwde voorzitterschap van Ds. Mackaay 
en het Bestuur onder leiding van Ds. Van Strien. De 'top' van de kerken 
vormde een Raad van Advies. In dit korte bestek kan het verhaal van de 
actie niet geschreven worden. In elk dorp en elke stad van ons goede vader- 
land moest een plaatselijke organisatie opgezet worden, want van meet af 
aan stond vast: alle leden van de deelnemende kerken zouden persoonlijk 
bezocht worden voor een gift. Het aanreiken en ophalen van de enveloppen 
zou in een week geschieden. Die actie-week zou 18 t/m 22 maart 1968 zijn. 
Journalisten werden uitgezonden naar allerlei delen van de Derde Wereld, 
televisie- en radio-teams gingen op reportage uit. De medewerking van 
'Hilversum' en de schrijvende pers was heel goed, ook al behielden alle 
betrokkenen uiteraard hun onafhankelijkheid. Besloten werd te mikken op 
twintig miljoen gulden. Lange lijsten met projecten werden door alle deelne- 
mende kerken, via de zending en het werelddiakonaat, ingediend. Alles 
werd geordend en in een speciale projectenlijst, geproduceerd in honderd- 
duizenden exemplaren, in de publiciteit gebracht. 

WONDER 
Ik ga aan de vele problemen in de actieperiode voorbij en ik constateer dat 
het wonder op 18 maart 1968 inderdaad daar was: tienduizenden mensen 
fungeerden als 'loper' en reikten - bij maximaal dertig adressen - een enve- 
loppe uit. De week van 18 tot 22 maart was vol publiciteit en op 22 maart 
haalden dezelfde 'lopers' de gevulde enveloppen weer op. Hadden tot dan 
toe weinigen in het wonder geloofd, die avond overtrof elke verwachting. 
Via een ingenieus opgezet informatie-systeem werd nog die avond duidelijk 
dat de 20 miljoen niet alleen gehaald, maar zelfs overtroffen was. Men kon 



Ook in termijnen geven en dit is door tienduizenden gedaan. Uiteindelijk 
beliep de opbrengst 29 miljoen gulden. In die jaren beleefden wij nog een 
oecumenisch hoogtij in Nederland. Reeds op de avond van de 22ste maart 
had Kardinaal Alfrink gezegd dat de Rooms-Katholieken er de volgende 
keer bij zouden zijn. Aldus geschiedde. De machtige R.K. missie- en caritas- 
wereld schoof aan en een tweede actie werd voorbereid. Volgens hetzelfde 
patroon als in 1968 - tweemaal persoonlijk bezoek van alle leden van de 
deelnemende kerken - werd de tweede actie tussen 1 1 en 15 december 
1972 gehouden. Penningmeester van de tweede actie werd de directeur van 
CEBEMOICentraal Missie Commissariaat, Jos van Gennip, die een cen- 
trale rol in beheer en afwikkeling van de actie zou spelen. Het actie-team 
was nu versterkt met de actie-man Ben Essing, die de plaatselijke organisatie 
voor zijn rekening nam. Meer dan honderdduizend 'lopers7 moeten op de 
avonden van 11 en 15 december 1972 in actie zijn geweest. Vijftig miljoen 
gulden was het beoogde doel. Het werd uiteindelijk 59 miljoen gulden, de 
hoogste opbrengst van enige actie tot dan toe in Nederland. Het motto was 
'een actie voor het werk van de kerken overzee'. Wij begaven ons niet in de 
heilloze discussie of dat werk missionair, diakonaal of ontwikkelingsgericht 
was. De Nederlandse kerken honoreerden eenvoudig meer dan 700 projec- 
ten van allerlei aard van hun partners overzee. In alles hebben wij getracht 
de indruk te vermijden dat wij alles zouden doen, dat van ons alle heil 
kwam. De rode draad in al onze publiciteit was: zij, de mensen in de Derde 
Wereld, doen het werk zelf en wij mogen daarbij assisteren. 

GEEN VERVOLG 
Na 'Kom over de Brug 11' is, ondanks het succes, nooit meer een derde actie 
tot stand gekomen. Mijn zeer persoonlijke verklaring is dat hiervoor een 
aantal factoren verantwoordelijk is: 
- Er kwamen weerstanden op binnen zowel protestantse als rooms-katho- 

lieke kerken. Er zou te weinig aandacht besteed zijn aan de noodzaak van 
structurele ontwikkeling op mondiaal niveau. 

- Een heel menselijke factor: om uiteenlopende redenen vielen na 1972 
nogal wat van de inspirerende figuren in de kerken, het bestuur en het 
actiecomite uit. 

- Misschien heeft ook een rol gespeeld dat via de medefinanciering van de 
Nederlandse regering steeds meer miljoenen voor kerkelijke ontwikke- 
lingsprojecten beschikbaar kwamen. Ad hoc-acties via de media, gericht 
op een land of noodsituatie, kwamen bovendien in zwang. 

In dit korte bestek heb ik ongetwijfeld een aantal mensen, die ook een grote 
rol gespeeld hebben, tekort gedaan of niet genoemd. Maar ik denk te mogen 



zeggen dat het ons in deze acties nooit om de eer is gegaan. Er is met veel 
gebed en veel volharding gewerkt, uitsluitend uit solidariteit met wat onze 
broeders en zusters in de Derde Wereld in alle eenvoud tot stand brachten 
en brengen. Het is mijn vaste overtuiging dat de beide 'Kom over de 
Brug-acties' in aanzienlijke mate hebben bijgedragen tot het scheppen van 
het relatief hoge nivo van offerbereidheid in een groot deel van ons volk 
voor de Derde Wereld. 



SOH, EEN GOEDE BUUR EN NABIJE 
VRIEND 
Cor Groenendijk 

De werkgroep KAIROS kende SOH als huisbaas en als subsidiegever. Maar 
dat is een veel te nuchtere vaststelling. Eerder laat de verhouding tussen 
SOH en KAIROS zich beschrijven als die van iemand, die zelfstandig bij 
zijn ouders inwoont. De tijd van onze 'inwoning7 van 1968 - 1985 bij SOH, 
ligt nog steeds vers in de herinnering van onze stafleden Erik van den Bergh 
en Hans Hartman en onze vroegere vrijwilligster Maaike Mojet. Zij kwamen 
jarenlang vrijwel dagelijks bij SOH over de vloer. 

CHRISTELIJK INSTITUUT 
Op informele basis begon onze werkgroep in 1968 als steungroep van het 
Christelijk Instituut van Zuidelijk Afrika, waarvan Ds. C.E Beyers Naude 
optrad als directeur. Onder die eerste vrienden van het C1 noem ik Jo 
Verkuyl, later eerste voorzitter van KAIROS; Jone Bos, directeur van 
ICCO; Hebe Kohlbrugge, hoofd van het Werelddiakonaat van de Neder- 
lands-Hervormde kerk; Ben van Kaam, redacteur van het dagblad Trouw; 
E.H. van Eeghen, bestuurslid van SOH; Ad Zeillemaker, medewerker 
Landelijk Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk; de Zuidafrikaan Esau 
du Plessis, later coordinator van de anti-apartheidsgroep BOA. Ik doe onge- 
twijfeld anderen onrecht door hen niet te noemen. Maar uit dit rijtje blijkt al 
dat verscheidenen van hen behoorden tot het kerkelijk kader. Betrekkingen 
met SOH lagen voor de hand. De groep, zeg maar KAIROS in statu nascen- 
di, vergaderde in het gebouw van SOH. Aan een medewerkster van SOH, 
mevrouw C.P. ter Linden-de Baat, werd toegestaan secretariaatswerkzaam- 
heden te verrichten. Op haar juridische opleiding liet zij zich nooit voor- 
staan, 'Dat is al zo lang geleden', zei ze. Deze SOH-medewerkster heeft 
jarenlang met toewijding veel werk, ook in haar vrije tijd, voor KAIROS ver- 
zet. Toen het werk voor KAIROS zich als maar uitbreidde, bood zij aan om 
genoegen te nemen met de helft van haar salaris bij SOH. Na haar vertrek 
werd een dienstweigeraar bij KAIROS tewerkgesteld. KAIROS, formeel in 
1970 opgericht als een stichting, kreeg de beschikking over een klein kamer- 
tje. Dat was de aanvang van onze status als onderhuurder bij SOH. Later 
zouden we uiteindelijk de beschikking krijgen over een gehele bovenverdie- 
ping in het pand Cornelis Houtmanstraat 19. De huur en de kosten voor 



schoonmaken, verwarming en kantine werden in de vorm van subsidie aan 
ons teruggegeven. Eenvoudiger gezegd: KAIROS genoot gratis verwarming 
etc., en betaalde geen huur. 

Het C1 werd door haar verzet tegen de apartheid steeds meer door de auto- 
riteiten vervolgd. Uiteindelijk werd het Instituut in 1977 buiten de wet 
geplaatst. Zijn medewerkers werden in hun bewegingsvrijheid beperkt 
('geband'); enkelen werden gearresteerd. Twee medewerkers werden na hun 
arrestatie mishandeld. In 1976 vluchtte een medewerker, Horst Klein- 
schmidt naar ons land. In het pand van SOH werd het Europese bureau van 
het Christelijk Instituut gevestigd. Horst deelde zijn werkkamer met David 
de Beer, secretaris van de Anglicaanse bisschop Colin Winter. Colin en 
David waren door de Zuidafrikaanse regering uit Namibia gezet, wegens 
hun verzet tegen de apartheid. Na verbanning uit Namibia kwam David in 
dienst bij het Christelijk Instituut in Johannesburg. Aldaar werd hem een 
vrijheidsbeperking opgelegd. Hij verliet Zuid-Afrika. Na een verblijf in 
London ging hij in Nederland de zaak van Namibia bepleiten. In 1978 voeg- 
de Oshadi Phakati, medewerkster van het C1 en daarom ex-gedetineerde, 
zich bij het Europese kantoor van het CI. Later nam Ds. Theo Kotze, direc- 
teur van het Kaapse kantoor van het CI, ontsnapt aan zijn banning in Zuid- 
Afrika, de leiding op zich van het Europese bureau van het CI. Het Euro- 
pese kantoor van het C1 werd in maart 1979 gesloten. Na de sluiting van de 
kantoren van het C1 in Zuid-Afrika in 1977 was de relatie namelijk meer en 
meer problematisch geworden. Er kwamen vragen over de politieke orien- 
tatie binnen het geheel van de bevrijdingsstrijd, waarop de antwoorden uit- 
eenliepen. Zo kwam er een einde aan de inwoning van het Europese kan- 
toor van het Christelijk Instituut bij SOH. 

ACTIEGROEP EN KERKEN 
Geleidelijk was het karakter van het bestuur van KAIROS veranderd. Ver- 
scheidene oprichters-leden moesten, onder meer wegens drukke verplich- 
tingen, bedanken. KAIROS kwam meer op ons zelf te staan. De banden met 
de kerken en kerkelijke organisaties als SOH bleven. KAIROS aanwezigheid 
werd bij SOH voelbaar door het frequente gebruik van verschillende kan- 
toorfaciliteiten. Dagelijks was er het gezamenlijk gebruik van de frankeer- 
machine. Op het copieerapparaat van SOH werden tienduizenden copieen 
vervaardigd, die hun weg vonden naar plaatsen in ons land, maar ook naar 
Zuid-Afrika en andere landen. Een tijdlang stond het kopieerapparaat van 
SOH opgesteld in de kamer van de SOH-medewerker de heer H. Akker- 
man, secretaris voor financien. Als een medewerker van KAIROS een foto- 
kopie moest maken, dan moest hij in het gebouw op nummer 19 twee trap- 



pen af om vervolgens in gebouw nummer 17 weer twee trappen te bestijgen. 
De telefoniste Thea van Hattem, moet honderden telefoongesprekken uit 
vele landen hebben doorverbonden naar KAIROS. In SOH's bureau ratelde 
het telexapparaat met de berichten voor onze groep. Vanaf de SOH-telex 
werden protesten verzonden aan de Zuidafrikaanse regering en anderen 
over behandeling van gevangenen maar ook berichten aan het bestuur van 
de Koninklijke Shell-groep over de voorgenomen deelneming aan de aan- 
deelhoudersvergadering. Het zelfstandig inwonende kind manifesteerde 
zich heel nadrukkelijk. Dat gaf wel eens problemen..Over het algemeen 
betrachtte SOH clementie jegens haar roerige en volwassen geworden 
spruit. Een medewerkster van SOH, Ted Strop-von Meijenfeldt, werd 
bestuurslid bij KAIROS. De directiesecretaresse van SOH, Thea Kramer- 
Slats, stelde zich heel cooperatief op. Soms spraken onze buitenlandse relaties 
wel eens hun verwondering uit over deze in Nederland bestaande verhouding 
van een actiegroep met kerken. Zo was het ongewoon dat een kerkelijk 
bureau onderdak gaf aan een actiegroep. Het huis werd steeds voller en in 
september 1985 moesten we verhuizen. Aan een jarenlange samenwoning 
was een eind gekomen. Door verandering van het mandaat van SOH kwam 
er in 1987 ook een eind aan de financiele steun van SOH aan KAIROS. 
Deze steun werd overgenomen door de diakonale buro's van de Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken, die al jarenlang tot onze vaste subsi- 
dienten behoorden. Nu we nadenken over onze ervaringen met SOH komt 
het ons voor, dat SOH onder de kerkelijke buro's het meest oecumenisch 
was ingesteld. Daarbij kon KAIROS zich goed aansluiten, omdat het inter- 
kerkelijk is en van harte samenwerkt met protestantse en katholieke organi- 
saties. SOH legde een grote openheid aan de dag voor de ontwikkelingen bij 
de Wereldraad van Kerken. Ook voor ons is de Wereldraad een belangrijk 
orientatiepunt. Bovendien was SOH voor ons een verbindingsschakel met 
de kleinere Protestantse Kerken. 

Met kerken en kerkelijke organisaties, waaronder SOH vond overleg en 
samenwerking plaats bij drie grote landelijke acties: 
- 'Tegen deportaties' (1 98 1); 
- 'Steunt uw geld apartheid? (1985/86); 
- 'Actie Namibia' in de periode voor en na de verkiezingen in november 

1989. 

VOORBEELDEN 
Bij zo'n symbiotisch bestaan als KAIROS en SOH leidden, hebben wij ver- 
scheidene keren onze zorgen met SOH mogen delen. In enkele bestuursver- 
gaderingen van SOH mochten wij iets over ons werk vertellen. Laat ik twee 



3orbeelden geven van het delen van zorgen en van meedenken. 

Op een dag in het begin van 1980 heb ik 's avonds heel laat aangebeld bij de 
directeur van SOH, Ds. Peter Paul van Lelyveld. Hij was al naar bed gegaan. 
Toch wilde hij mij, in nachtkledij, ontvangen. Daarvoor op die avond had ik 
tevergeefs bij de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken gepleit 
voor steun aan de bevrijdingsorganisaties. In Rhodesie (thans Zimbabwe) 
zouden voor de onafhankelijkheid verkiezingen gehouden worden. De Her- 
vormde Kerk en de Gereformeerde Kerken konden geen steun bieden aan 
de bevrijdingsorganisaties. De beide kerken hadden wel bijgedragen aan de 
bestrijding van de kosten van de conferentie in het Lancasterhuis. Op die 
conferentie werden afspraken gemaakt over de beeindiging van de bevrij- 
dingsstrijd. Voor KAIROS was het evident dat de steun bij verkiezingen een 
noodzakelijke voortzetting was van de steun tijdens de onafhankelijkheids- 
strijd. Heel terneergeslagen kwam ik bij Peter Paul van Lelyveld. Het was 
voor hem, als directeur van SOH, waarbij de kleinere kerken waren aange- 
sloten, net zo moeilijk als voor de diakonale buro's van de 'grote kerken'. 
Toch bedacht hij een formule op grond waarvan toch iets meer gedaan zou 
kunnen worden. Bij meer gelegenheden bleek dat SOH iets verder wilde of 
kon gaan dan de diakonale buro's van de 'grote kerken'. 

Het tweede voorbeeld betreft onze steunaanvraag voor het Shipping 
Research Bureau (SRB). Dit buro werd door het Komitee Zuidelijk Afrika 
en KAIROS opgericht om de naleving van het door de Algemene Vergade- 
ring van de Verenigde Naties aanbevolen olie-embargo van Zuid-Afrika na 
te gaan. Peter Paul van Lelyveld zette in een notitie in oktober 1982 aan zijn 
Dagelijks Bestuur uiteen waarom het tot de taak van (wereld-)diakenen 
behoort om projecten, die naar de achtergrond van een bepaalde misstand 
onderzoek doen, te steunen. Voor een theologische verantwoording refe- 
reerde hij aan het Oude Testament en aan het Nieuwe Testament en voor aan 
de grote betekenis van Paulus' leer over de machten (Colossenzen 1 en 2 en 
de Efezebrief). De apostel Paulus had menselijke levensverbanden op het 
oog toen hij over 'machten en wereldgeesten' schreef (Berkhof). De rode 
draad is het antwoord aan de machten. 'Want het zijn niet meer de rovers 
langs de weg naar Jericho, maar ongrijpbare structuren en de praktijken die 
niemand schuldig maken en iedereen onverantwoordelijk houden en ten- 
slotte het leven onttrekken aan de heerschappij van Christus', citeerde Peter 
Paul van Lelyveld in zijn beknopte notitie. Het ging bij deze steunaanvragen 
niet om een groot bedrag. Maar juist omdat de gift aan SRB omstreden zou 
kunnen worden, werd er terdege over nagedacht. We leven nu tien jaar later 
en we hebben achteraf een beter overzicht. Bij het referendum op 17 maart 



1992 in Zuid-Afrika bezwoer de Nationale Partij de blanke kiezers om 
vooral De Klerk te steunen, want anders zouden de sancties in volle omvang 
worden toegepast. De sancties hebben er in belangrijke mate toe bijgedra- 
gen dat het blanke bewind zich uitsprak voor onderhandelingen met de 
zwarte meerderheid. Het apartheidsregime heeft vele miljarden besteed om 
zich te weren tegen het olie-embargo, miljarden voor de extra hoge prijs 
voor ruwe olie, miljarden voor het SASOL-project betreffende gaswinning 
in de Mosselbaai. De kosten van dit laatste project gericht op omzetting van 
gas in olie, stegen tot alarmerende proporties. In 1982 werd door enkelen in 
SOH en in andere bevriende organisaties gevraagd of het werk van SRB wel 
effectief zou zijn. Nu in 1992 kan ik daar volmondig ja op zeggen. Onzeker 
is op dit moment hoe het in Zuid-Afrika verder zal gaan, nu de onderhande- 
lingen door het ANC zijn opgeschort vanwege het door de Zuidafrikaanse 
politie gesanctioneerde geweld tegen zwarte aanhangers van het ANC. En 
zelfs al zou de politieke macht binnen afzienbare tijd gedeeld worden, dan 
nog komt er een gevaarlijke periode waarin aan de teruggang van de econo- 
mie beslist een halt moet worden toegeroepen, waar de apartheid - ver- 
schanst in economische structuren - ontmanteld moet worden en waar 
opgetreden moet worden tegen de ergste vormen van vernederende armoe- 
de, tegen schendingen van mensenrechten, tegen het ontbreken van vol- 
doende basisvoorzieningen op het gebied van huisvesting, onderwijs en 
gezondheidszorg. 

SOH was voor ons een goede huisbaas en een nabije vriend. Nu we terug- 
denken aan de jaren van onze nabuurschap, vinden we het jammer dat we 
elkaar thans zo weinig tegenkomen. Bedankt, SOH! 



KINDEREN IN DE KNEL - 
EEN ALTERNATIEF ADOPTIEPM N 
Iny Slomp-Mobach 

Een van de organisaties, die zijn voortgekomen uit SOH, is Kinderen in de 
Knel. Sinds 1979 is Kinderen in de Knel in contact met mensen in ontwik- 
kelingslanden die zich inspannen voor een betere toekomst voor kinderen. 
Tot 1990 werkte de organisatie onder de naam Alternatief Adoptieplan. Die 
naam werd gewijzigd om duidelijk te maken dat het in dit programma noch 
om projectadoptie noch om adoptie van individuele kinderen gaat; het is 
een werelddiakonaal programma gericht op jeugd in ontwikkelingslanden. 
Veertien Nederlandse kerkelijke groeperingen en organisaties participeren 
in dit programma. In het programma ligt de nadruk op de volgende catego- 
rieen jeugd: vluchtelingkinderen, werkende kinderen, waaronder straatkin- 
deren en kinderen in de prostitutie, kinderen in situatie van oorlog en meis- 
jes in een afhankelijke situatie. Ook worden programma's gesteund die 
delinquentie trachten te voorkomen en dus meer op het terrein van de kin- 
derbescherming liggen. Centraal staan de contacten met partnerorganisaties 
in ontwikkelingslanden, die op een betrokken en innovatieve wijze kinderen 
in hun land bijstaan. 

STRAATKINDEREN IN BRAZILIE 
In landen als Brazilie en de Filippijnen worden in de stad en in rurale gebie- 
den initiatieven ondernomen voor kinderen die werken. In deze landen ont- 
vangt een relatief groot aantal programma's steun vanuit Kinderen in de 
Knel. In de programmakeus is gestreefd naar een spreiding van de program- 
ma's over stad en ruraal gebied. Ook is geprobeerd een spreiding naar werk- 
soorten te realiseren, zoals cooperaties van straatkinderen, vakopleidingen 
voor jongens en meisjes, specifieke opvangprojecten voor meisje& een ker- 
kelijke opvangprojecten met wijkwerk. 

Kinderen in de Knel heeft vanaf 1988 aandacht gevraagd voor het wereld- 
wijde probleem van de straatkinderen, vooral ook voor Braziliaanse straat- 
kinderen. Contact werd opgenomen met organisaties als de Pastoral do 
Menor en IBASE. Tijdens een werkbczock, zittend op een plein in Sao 
Paolo waar alles - zelfs de normaal zo blauwe lucht - met een grijs waas was 
overdekt, hoorde ik de verhalen aan van werkloze jongeren. Voor hen is het 



onderstaande gedicht, een lied gezongen door een braziliaan, dagelijkse 
realiteit: 

De dood is tevoren al aangekondigd 
je kunt hem niet ontvluchten 
in 't geheim afgezonderd, 
kindermoord, 
van nu af aan bestaat het 
in de derde wereld op grote schaal, 
Als 'n kind dood is, 
Aan wie moet je dan 
't lichaam overhandigen 
kwetsbaar kind, liggend op straat 
Wie schoot op jou, Wie vermoordde jou? 
Kwetsbaar kind dat op straat rent 
Geen plaats om naar toe te gaan 
Broze lichamen die op straat rennen 
Hun kleur is zwart, hun leven is donker, 
Het heeft geen waarde. 
'n Bezeten leven, nu in stilte uitgedragen. 

/ Kinderen in de Knel was reeds in contact met organisaties van en voor 
straatkinderen toen Amnesty International het geruchtmakende rapport 
over de moorden op Braziliaanse straatkinderen publiceerde. De inmiddels 
overleden socioloog Herbert Betinho de Souza zei het zo: 'De straatkinde- 
ren zijn ons probleem, zij zijn onze schande. Ze zijn een gevolg van 500 jaar 
kolonialisme. Sommigen van mijn landgenoten willen hen daarom van de 
aardbodem doen verdwijnen. Maar wij kunnen mensenlevens niet blijven 

' weggooien, en kinderen niet blijven beroven van hun toekomst. Deze jonge- 
ren moeten beschermd worden, we moeten van ze houden.' Vanaf 1986 
heeft de Nationale Beweging van Straatkinderen in Brazilie belangrijk werk 
verricht. De campagne 'Het Kind als Nationale Prioriteit' leidde ertoe dat de 

! rechten van kinderen in 1988 in de wijziging van de grondwet werden opge- 
1 nomen. In 1990 vond dit een vervolg in het 'Statuut voor het Kind en de 
1 Adolescent'. 
i 

WERKENDE KINDEREN 

/ Aandacht voor de 'zichtbare' straatkinderen als een stedelijk probleem mag 
er uiteraard niet toe leiden dat andere werkende kinderen in stad en platte- 

! land uit het gezichtsveld verdwijnen. Deskundigen zijn het erover eens dat 
i zeer ernstige vormen van uitbuiting van werkende kinderen voorkomen in 
E 



rurale gebieden, vooral onder landarbeiders. De kinderen die in de stede- 
lijke omgeving werken ontvangen echter meer aandacht van nationale en 
internationale organisaties. Het probleem van de werkende kinderen - velen 
kiezen voor deze aanduiding in plaats van het woord 'kinderarbeid' - is in 
rurale gebieden vaak minstens zo ernstig als in de steden maar in veel min- 
dere mate 'zichtbaar' voor overheden en ontwikkelingsorganisaties. 

In tal van landen bestaat de noodzaak om tot een andere en bredere defini- 
tie van het woord 'werk' te komen, waarbij statistieken een zuiverder beeld 
geven van werk, verricht door vrouwen en kinderen. Wie kinderen en vrou- 
wen die als hulp in de huishouding werken over het hoofd ziet, mist in som- 
mige landen een van de grootste beroepsgroepen. Daardoor wordt discrimi- 
natie van meisjes, die in die sector in de meerderheid zijn, gemakkelijk ver- 
sluierd. Een onderzoekster op dit terrein, Boyden, waarschuwde dat te 
beperkte definities leiden tot officiele gegevens, die meer voortkomen uit 
burocratische gemakzucht dan uit de werkelijkheid. Voor het opzetten van 
doeltreffend beleid en meer gerichte planning van hulpprogramma's is 
samenwerking tussen internationale, nationale en plaatselijke organisaties 
nodig. De plaatselijke organisatie is daarbij een belangrijke factor. 

KINDEREN EN GEWELD 
Eerder werd gesproken over voorrang voor 'innovatieve' programma's. 
Daarom hier twee voorbeelden uit Mozambique en de Filippijnen. In beide 
gevallen gaat het om kinderen van (interne) vluchtelingen. 

Veel mensen in Mozambique hebben als gevolg van de jarenlange burger- 
oorlog niet alleen lichamelijk maar ook psychisch letsel opgedaan. In 
Mozambique wordt daarom gewerkt aan herkenning en behandeling van 
oorlogstrauma's, met name bij kinderen. Traumaverwerking is in het Westen 
langzamerhand een geaccepteerde zaak. De noodzaak van dergelijke pro- 
gramma's wordt nu ook door velen in de ontwikkelingslanden onderkend. 
Kinderen in de Knel steunt sinds 1989 in samenwerking met SOH program- 
ma's, waarin psychotherapeutische hulp wordt geboden aan kinderen die 
onder oorlogsomstandigheden hebben geleden. Daaronder zijn ook jonge- 
ren die als kindersoldaat een training in het uitvoeren van gewelddaden ach- 
ter de rug hebben. Onderwijskrachten ontvangen een training in het herken- 
nen van de oorlogstrauma's. Zij kunnen soms bewerkstelligen dat deze jon- 
geren weer in de samenleving worden opgenomen. 

Gestart vanuit een samenwerking met een Deens centrum dat zich speciali- 
seerde in de verwerking van oorlogstrauma's is in de Filippijnen het 



Children's Rehabilitation Centre op ditzelfde terrein actief. De CRC-mede- 
werkers bezoeken stadswijken en dorpen waar terreur tegen de bevolking 
heeft plaatsgevonden, vaak door militairen bewapende milities die werken 
in opdracht van rijke landeigenaren. De bevolking en vooral kinderen lijden 
hieronder. De medewerkers van het CRC geven psychotherapeutische hulp 
die mede gebaseerd is op traditionele gewoonten en gebruiken. Dit is een 
benadering waarbij in individuele en groepstherapie de methoden van de 
westerse wetenschap gecombineerd worden met traditionele rituelen van 
rouw en onderling medeleven. Juist de combinatie met traditionele elemen- 
ten die voortkomt uit respect voor de eigen cultuur kan innovatief worden 
genoemd. 

CATEGORIEEN 
Hierboven werden onder meer als prioriteitsgroepen genoemd vluchteling- 
kinderen, straatkinderen, werkende kinderen, kinderen in oorlogssituaties. 
Terwijl het nuttig is deze categorieen in gedachten te houden, zien wij in 
werkelijkheid kinderen van de ene categorie doorstromen naar de andere. 
Soedan biedt hiervan een voorbeeld. Kinderen die als vluchteling in dit land 
terechtkwamen, vonden na korte tijd soms hun weg naar de straten van de 
hoofdstad Khartoum. Tot 1984 waren straatkinderen en straatjeugd een 
bijna onbekend verschijnsel in Khartoum, enkele schoenpoetsers en sjou- 
wertjes op de markt uitgezonderd. In 1984 en 1985 trokken zo'n 20.000 
jongeren naar de hoofdstad. Nu waren ze niet meer weg te denken uit het 
stadsbeeld. Buitenlandse journalisten achten hun reportages niet meer com- 
pleet zonder de camera op deze kinderen te richten. Velen van hen zijn 
afkomstig uit de vluchtelingkampen. In 1987 werd in drieentwintig vluchte- 
lingkampen in Khartoum een onderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat een 
kwart van de inwoners door droogte en verwoestijning op drift waren 
geraakt, terwijl de overigen van huis en haard waren verdreven door de bur- 
geroorlog. Hele wijken zijn er rond Khartoum opgetrokken met gebruikt 
karton als voornaamste bouwmateriaal, soms op de enige plek waar het 
eigendom van de grond niet wordt betwist: de vuilnishoop. Hier is de graad 
van ondervoeding van de jonge kinderen tweemaal het landelijk gemiddel- 
de. Kinderen van een jaar of zes trekken het 'huis' uit naar het centrum van 
de stad en worden straatkinderen. 

Toch is het hanteren van verschillende categorieen en definities niet zonder 
belang. Voor kinderen zwervend in de straten van grote steden zijn andere 
organisaties actief dan in de vluchtelingkampen. In de programma's voor 
straatkinderen wordt geprobeerd alternatieven aan te reiken door enig 
onderwijs te bieden. Ook voor werkende kinderen is een onderwijsaanbod 



via avondonderwijs of een alternatieve vorm van educatie vaak het enige 
haalbare. Zo heeft Kinderen in de Knel in Khartoum contact met de organi- 
satie Sabah. Het Sabah Halfway House heeft voor kinderen een dubbele 
betekenis. 'Sabah' betekent allereerst 'goedemorgen', maar voor de straatkin- 
deren wil het zeggen: een ontbijt, als het nodig is medische verzorging, een 
douche, toiletten, en vooral iemand met wie je kunt praten over je proble- 
men. Doelstelling is een gratis hulpverleningsaanbod aan straatkinderen. In 
het eerste jaar van SABAH7s bestaan maakten ruim 30.000 straatjongeren 
daarvan gebruik. De opvang is bedoeld als een soort vangnet voor de jeugd, 
die op straat bedreigd wordt door ondervoeding, criminaliteit, of verslaving 
aan goedkope drugs. Voor wie dat mogelijk is wordt gezinshereniging gepro- 
beerd. De meest kwetsbare kinderen worden naar opvangtehuizen gestuurd, 
andere jongeren kunnen naar een (kost)school voor technische training. 
Vanwege de hoge kosten zijn er maar enkelen die dit lot uit de loterij ont- 
vangen. De overigen moeten zien te overleven. Zij komen terecht in de 
straathandel, kleine fabriekjes of.. . de handel in drugs. Een belangrijk 
aspect van programma's voor straatkinderen is het tegengaan van het voor- 
oordeel dat elk straatkind een potentiele dief of vandaal is. Dat straatkinde- 
ren te vertrouwen zijn kan alleen proefondervindelijk worden 'bewezen'. 
Soms is het moeilijk vast te stellen of projecten falen op grond van wantrou- 
wen en laster of door werkelijk wangedrag van de straatkinderen. 

INTERNATIONALE SAMENWERKING 
1979 was het Internationale Jaar voor het Kind. Dit jaar was een startpunt 
voor tal van nieuwe initiatieven, waaronder ook Kinderen in de Knel. Een 
van de belangrijkste was de oprichting van Defence for Children Internatio- 
nal, dat in de jaren tachtig een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstand- 
koming van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Momenteel legt DCI 
vooral de nadruk op het belang van controle op de naleving van dit Verdrag. 
De term 'kinderen in bijzonder moeilijke omstandigheden' kwam in omloop 
toen Unicef in 1984 opdracht gaf voor een studie omtrent deze groep, daar- 
mee vooral doelend op werkende kinderen en straatkinderen. Tussen 198 1 
en 1985 verrichtte het International Catholic Child Bureau in Geneve veel 
belangrijk werk via het Inter-NGO programma voor straatkinderen. Met 
hulp van Unicef werd in 1984 de categoriale organisatie Childhope opge- 
richt als een contactpunt voor niet-gouvernementele organisaties (NG07s) 
die voor en met straatkinderen werken. De International Society for the 
Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) vroeg tijdens het Wereld- 
congres van 1988 in Rio de Janeiro speciale aandacht voor werkende kin- 
deren en straatkinderen. Dit heeft tot lokale Braziliaanse initiatieven geleid, 
waarmee Kinderen in de Knel contact onderhoudt. Op internationaal ter- 



rein valt verder op dat de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in 1992 
een programma begon, dat de uiteindelijke eliminatie van kinderarbeid 
beoogt, maar zolang dit doel onbereikbaar blijft, bescherming wil bieden 
aan werkende kinderen. Dit ILO-Programme for the Elimination of Child 
Labour (ILO-IPEC) wil meer zicht krijgen op werkende kinderen, ook zij 
die in de informele sector bezig zijn. In 1994 hoopt ILO-IPEC in een inter- 
nationale conferentie nieuwe strategieen voor te stellen gericht op werkende 
kinderen. Van de genoemde internationale initiatieven steunt Kinderen in 
de Knel momenteel zowel Defence of Children International als Childhope. 

KINDEREN EN DE WERELDAGENDA 
Op de Wereld Topconferentie voor Kinderen, gehouden in New York in 
september 1990 zetten zeventig wereldleiders hun handtekening onder de 
'World Declaration on the Survival, Protection and Development of 
Children'; een programma van tien punten om de rechten van kinderen te 
beschermen en de levenskansen van kinderen te vergroten. Vertegenwoordi- 
gers van verschillende religies hadden voor de Wereld Topconferentie voor 
Kinderen deze verklaring uitgesproken: 'Als godsdienstige mannen en vrou- 
wen, stellen wij dat kinderen in al hun kwetsbaarheid, afhankelijkheid en 
mogelijkheden, prioriteit dienen te krijgen van de menselijke gemeenschap. 
Hun basisbehoeften dienen voorrang te krijgen: zij mogen als eersten een 
beroep doen op de menselijke en materiele bronnen van de samenleving 
waartoe wij behoren.' Kinderen in de Knel acht het haar taak deze bood- 
schap door te geven. 



BRENG UW HUIS OP ORDE 
Peter Paul van Lelyveld 

Om terug te kijken in de geschiedenis is afstand nodig. Van de oprichting 
van SOH in 1952 - staande de Hervormde Synode, zoals dat heet - kan nu 
een 'objectief' verhaal verteld worden. Over SOH vijftien jaar geleden kan 
alleen 'petit histoire' geschreven worden. De term column in dit boekje geeft 
toestemming tot enige bevooroordeeldheid, columnschrijvers eigen. Vooraf 
aan deze 'petit histoire' zijn dus verontschuldigingen op zijn plaats aan de 
acteurs in dit menselijk, kerkelijk bedrijf. 

EEN CYCLOON IN INDIA 
De ramp in India was zo groot als de Zeelandramp in 1953. SOH vervulde 
toen een belangrijke rol bij het verdelen van de hulp uit het buitenland voor 
Zeeland. In 1977, zo'n 25 jaar later, verdeelde deze cycloon de kerken in 
Nederland, die van hulpontvanger hulpgever waren geworden. Hilversum 
was volwassen geworden. Gemeenteleden zagen deze ramp op de televisie 
De mediamaatschappij werd werkelijkheid, terwijl SOH en de kerken nog 
per stencil communiceerden. De werking van de media leek voor de kerken 
nog een zaak buiten de deur, ondanks de acties 'Kom over de Brug: een 
decennium tevoren. Voor SOH met zijn specifieke taken werd contact met 
en via de media levensnoodzaak. De cycloon trok de aandacht van Hilver- 
sum, de Wereldraad van Kerken was betrokken via Indiase kerken en er 
waren televisiebeelden. En dus kwam de vraag uit Hilversum welk gironum- 
mer op de buis moest? SOH of het ADB van de Gereformeerde Kerken? 
Werd bij toeval het gironummer van SOH gekozen? Wisten zij veel in 
Hilversum of speelde het imago van SOH uit de jaren zestig (Biafra) mee? 
Hoe dan ook: er was een probleem. Uit Hilversum klonk de wat meewarige 
vraag: 'Hoe denken de kerken zich in een 'global village' te kunnen permit- 
teren over een gironummer te ruzien? Breng uw huis op orde!' 

Ter verontschuldiging van de acteurs: de laatste poging om parrallel aan het 
Engelse Christian Aid een oecumenisch Dutch Interchurch Aid formeren 
was in 1976 gestrand. De telefooncentrale was bij SOH reeds aangelegd, 
maar de fusie bleef uit. De onderhandelingen waren gestrand op (niet-)theo- 
togische rationalisaties. Het draaide om de Mammon en de overtuiging dat 
het werelddiakonaat tot het hart van de kerk was gaan behoren, maar niet 
losgemaakt kon worden van 'mijn' kerk. Eigenlijk had iedereen gelijk en was 



ieders deel-waarheid achterhaald. Zei J.C. Hoekendijk niet reeds dat in wer- 
kelijk apostolaat en diakonaat de eenheid van de kerk zal oplichten? 

WANNEER STORT SOH IN? 
'Wanneer stort SOH in?' vroeg een collega aan een SOH-medewerkster in 
1978. De opmerking was illustratief voor de sfeer van machteloosheid, ver- 
bittering en wederzijds wantrouwen. Toch bepaalde de wereld de agenda. 
SOH werd aangesproken. De Ukukhanya kaarsen-aktie was hiervan een 
voorbeeld. SOH kreeg hierbij een initierende rol waarbij de andere wereld- 
diakonaten loyaal hoofdsponsors werden. De inwoning van Kairos heeft in 
die jaren ook bewezen dat wachttijd bij de fotocopieeerapparatuur tot crea- 
tieve respons kan leiden. Soms was er nachtelijk overleg, bijvoorbeeld ten 
aanzien van de dekolonisatie van Zimbabwe. 

De fundamentele vragen achter dat ene gironummer hebben SOH de jaren 
zeventig en tachtig niet meer losgelaten. Aanvankelijk kon men horen: 'Wat 
doen we met het probleem SOH? SOH zag zichzelf niet als een probleem. 
Oecumenische geloofwaardigheid was het probleem en SOH's probleem in 
die jaren was de vicieuze cirkel van de apparaatskosten: investeringen in 
personeel en buro waren noodzakelijk om de SOH toevertrouwde taken 
goed uit te voeren. Met humor en een ondertoon van ernst citeerde de ver- 
tegenwoordiger van het Leger des Heils in die jaren zijn Engelse collega: 'we 
need a disaster to survive'. Zo erg was het nu ook weer niet, dankzij de 
getrouwe aanhang van SOH-gevers en de plaatselijke gemeenten. Toch zul- 
len historici moeten bepalen in welk jaar de vicieuze cirkel werd doorbro- 
ken. Voor deze petit histoire stellen we het omslagpunt in 1980 - 1981. Ook 
zullen historici moeten uitzoeken welke gebeurtenissen daarop de meeste 
invloed hebben gehad. We noemen er enkele. Was het Cambodja, dat in 
januari 1979 door Vietnam werd bevrijd? Bij de hulpverlening van de 
Wereldraad van kerken in Indo-China werd SOH nauw betrokken. In de 
zomer van 1979 bracht een campagne van de Stichting Vluchteling, onder- 
meer met behulp van de methodiek van luciferdoosjes, open kerkportalen 
en het luiden van kerkklokken, veertig miljoen gulden op voor de boot- 
vluchtelingen. De kerken werden andermaal geconfronteerd met de eigen 
verantwoordelijkheid voor vluchtelingen, zowel in Nederland als in inter- 
nationaal oecumenisch verband. Ook de Syrisch Orthodoxe vluchtelingen 
enerzijds en de oprichting van Vluchtelingen Werk Nederland (VVN) 
anderzijds kregen de volle aandacht van SOH in die tijd. 



NIEUW BELEID 
In elk geval leidden de discussies over de bootvluchtelingen tot nieuw 
beleid: het op zich nemen in 1984 van een operationele rol, bijvoorbeeld in 
de Hoorn van Afrika en Somalia. Hier werden zeven vrijwilligers gestatio- 
neerd met behulp van DOG (Dienst Over Grenzen). In 1979, het interna- 
tionale Jaar voor het Kind, lanceerde SOH het Alternatief Adoptie Plan. In 
plaats van een kind te adopteren, kwam de nadruk te liggen op kinderen als 
de meest kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden. Het plan was een alter- 
natief voor veel mensen die wel zagen dat kinderen als groepering het eerst 
in de knel komen, maar niet geloofden in de individuele aanpak van andere 
organisaties. In het Jaar van het Kind ontstond ook de samenwerking met 
Mensen in Nood. Mede als gevolg van deze samenwerking kwamen SOH, 
Mensen in Nood en de werelddiakonaten bij de actie 'Een voor Afrika' 
(1984) snel op een lijn. Voorzitter G.Chr. Kok heeft later eens geanalyseerd 
dat het Alternatief Adoptie Plan een gelukkige greep was. Dit geldt ook 
voor de jubileumactie 'Energie voor mijn Naaste' in 1982, waarvan de 
nawerking voor milieuactivisten aanleiding was om het energiegebruik van 
kerkgebouwen onder de loep te nemen. In die tijd emancipeerde voedsel- 
hulp tot voedingshulp en deed SOH zijn eerste aanvraag bij de Europese 
Commissie. Tevens werd de voedselhulp, die SOH jaren lang op zich geno- 
men had, geherwaardeerd. Een nieuwe visie werd ontwikkeld in een tijd van 
toenemende ideologische onzekerheid over ontwikkelingssamenwerking. 
Voedselhulp werd een interventiemethode naast andere methoden. 
Ondanks de verdergaande samenwerking kwam er kritiek uit de kerken: 
'SOH does it alone'. In elk geval was SOH niet meer in de vicieuze cirkel van 
de apparaatskosten gevangen. Staf kon worden uitgebreid en de tijden ver- 
anderden. Was het de secularisatie, de economie of de situatie in de wereld, 
die de protestantse kerken tot een andere probleemdefinitie van hun werk 
en een andere benadering van de kerkelijke verdeeldheid inzake het wereld- 
diakonaat bracht? Of was de motivering van de kerken ten aanzien van haar 
dienende taak aan een herziening toe? Het proces dat leidde tot SOH nieu- 
we stijl kwam op gang. In 1987 kreeg SOH een nieuw mandaat en werd uit- 
voerder van het werelddiakonale werk van de protestantse en Oud-Katho- 
lieke Kerken voor rampenhulp, vluchtelingenwerk, voedsel- en voedings- 
hulp. Het huis werd op orde gebracht. 



Rein Kijlstra 

DOEL EN MIDDELEN 

De Derde Wereld kreeg pas laat een gezicht voor ons. Toen ik nog maar 
enkele jaren secretaris van Oecumenische Hulp was, moest ik een verhaal 
houden over het werk van de Stichting voor een groep vrouwen ergens in 
Gelderland. Ik had net een artikel gelezen in een publicatie van Unicef, 
waarin het lot van een doorsnee mens in ontwikkelingslanden werd weer- 
gegeven aan de hand van statistische gegevens (levensverwachting, honger, 
ziekte). U kunt zich ongetwijfeld voorstellen hoe dat verhaal geluid moet 
hebben. Ik was er diep van onder de indruk. Tijdens mijn verhaal kwam ik 
dat artikel tegen tussen mijn aantekeningen en ik besloot - bij wijze van 
voorbeeld - er een gedeelte van voor te lezen. Toen ik daarna weer opkeek 
van de lessenaar, moest ik ontdekken, dat verschillende van de dames in 
tranen waren. Na afloop werd er een collecte gehouden en zelden had ik 
eerder na een dergelijke bijeenkomst zo'n opbrengst in ontvangst genomen. 
De opbrengst brandde in mijn zak en mijn gehoor heeft nooit geweten met 
welk een schaamtegevoel ik huiswaarts ben gereden. 

Ik ben me er sindsdien van bewust geworden, dat we voorlichting en infor- 
matie over nood met terughoudendheid moeten bieden. Dat betreft de ver- 
halen die we doen, maar nog meer de foto's die we publiceren. Wanneer we 
een foto - met bijpassend verhaal -willen afdrukken, kunnen we dat alleen 
doen, als we die ook aan de direct betrokkenen zouden durven laten zien. 
We mogen geen geld werven voor onze medemens met gruwelfoto's. De 
menselijke waardigheid is daarbij in het geding. In verschillende ontwikke- 
lingslanden voelt men dat ook. Steeds vaker tracht men te voorkomen, dat 
de meest schrille beelden door camera's worden vastgelegd. Persfotografen 
zien veelal juist hun meest aangrijpende foto's internationaal beloond. Daar 
valt zo gezegd 'eer aan te behalen'. Maar ook hulpverleningsinstanties zijn 
soms geneigd harde publiciteit te gebruiken, in hun streven zo veel mogelijk 
geld binnen te halen. Toch heiligt het goede doel ook hier de middelen niet. 
Is het niet te gek, dat onze 'medemenselijkheid' lijkt af te hangen van de 
mate waarin ons geweten - met name door de televisie - geschokt wordt? 
Zal dat niet leiden tot afstomping of verharding van onze gevoelens en tot 
een vermindering van ons zich verantwoordelijk weten voor het wel en wee 
van de oecumene, de hele bewoonde wereld? 



SOH ALS OECUMENISCH LEERHUIS 
VOOR DE KERKEN 
Herman Fiolet 

Een wereldoorlog was nodig om de kerken bewust te maken van de nood- 
zaak van een werelddiakonaat. De jonge Wereldraad van Kerken nam het 
voortouw in de interkerkelijke hulp voor het verwoeste Europa en voor de 
herhuisvesting van honderdduizenden vluchtelingen. Het originele in deze 
ontdekking van een geheel nieuwe verantwoordelijkheid voor de kerken was 
de bijna vanzelfsprekende oecumenische aanpak van dit werelddiakonaat. 
SOH heeft in Nederland oecumenische pioniersarbeid voor de kerken ver- 
richt. Deze oecumenische benadering steekt scherp af tegen de structuren 
op dat andere terrein van haar internationale verantwoordelijkheid: de zen- 
ding. Eerst ontstonden de particuliere zendingsgenootschappen, later de 
kerkelijke zendingsorganen en pas lange tijd daarna een oecumenische 
coordinatiestructuur in de gestalte van de Nederlandse Zendingsraad. Juist 
op dit spanningsveld tussen het nieuwe en oude internationale arbeidster- 
rein van de kerken hebben zich in de laatste decennia belangrijke verschui- 
vingen voltrokken. In telegramstijl: 
- Het paternalistisch karakter van het eenzijdig geven werd ontmaskerd in 

de tweezijdige relatie van de solidariteit van de kerken. De missionaire 
monoloog werd een volwaardige werelddiakonale dialoog, waarin de 
westerse kerken kritisch werden aangesproken. 

- In deze dialoog werden de westerse kerken geconfronteerd met proble- 
men die in het eigen huis juist uitermate controversieel liggen. Het 
'Programma ter Bestrijding van het Racisme7 is niet het enige, maar wel 
een beangstigend voorbeeld hoe de oecumene in de kerken polariserend 
kan werken. 

- Het bezinningsproces over 'Sharing of Resources7 heeft duidelijk 
gemaakt, dat delen niet alleen een kwestie is van geld, maar dat het ten 
diepste moet gaan om een overdracht van bijbelse waarden, waarvan 
mensen zich binnen hun eigen cultuur bewust kunnen worden. Ontwik- 
kelingssamenwerking moet een sterk spiritueel en cultureel karakter 
hebben. 

- Het naar de Derde Wereld geexporteerde geloof keert als boemerang- 
effect van zending en werelddiakonaat sociaal-kritisch en politiek-gela- 
den terug naar het Westen en verwondt de westerse christen. Het gaat om 



,de terugkoppeling van de ervaringen in de Derde Wereld-kerken naar de 
westerse kerken. 
De ontdekkingen die gedaan werden in de samenhang tussen zending, 
werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking. 
De allesbeheersende Oost-West-polarisatie heeft decennia lang de 
onaanvaardbare Noord-Zuid tegenstelling aan de geloofsaandacht ont- 
trokken. Niet de spanning communisme-kapitalisme houdt de wereld 
verdeeld, maar de kloof arm-rijk. 

Al deze ontwikkelingen hebben diep ingrijpende gevolgen gehad voor de 
structuur van het werelddiakonaat. Ten eerste: de oecumene heeft een lan- 
dingsgestel nodig in de kerken, anders blijft zij een ongrijpbare vogel in de 
lucht. Dit houdt in, dat de oecumene in de afzonderlijke kerken organen 
nodig heeft om van de ene kant al datgene wat in dat mondiale bewustwor- 
dingsproces wordt gevonden op te kunnen nemen in de eigen geloofsbele- 
ving en van de andere kant om datgene wat leeft in de eigen kerk door te 
kunnen geven aan anderen in oecumenische ontmoetingen. Toen de Gere- 
formeerde Kerken zich in de jaren zestig terugtrokken uit SOH en een eigen 
orgaan voor het werelddiakonaat oprichtten en toen de Nederlandse Her- 
vormde Kerk - zonder SOH te verlaten - toch een eigen commissie Wereld- 
diakonaat vormde, werd dit door SOH als een schisma ervaren. Achteraf 
blijkt dit een noodzakelijke en gezonde ontwikkeling, want werelddiakonaat 
heeft in de kerken handen en voeten nodig. 

Ten tweede: SOH heeft in deze veertig jaren aan den lijve ervaren, dat de 
noodzakelijke spanning tussen eenheid en eigenheid in werelddiakonaal 
Nederland veel krijgsgewoel heeft opgeleverd. Maar nu de kruitdampen zijn 
opgetrokken, zijn alle kerken - na gewerkt te hebben aan de eigen interne 
toerusting - zich pas goed bewust geworden, dat zij voor een wereldproble- 
matiek staan die de krachten van de afzonderlijke kerken overstijgt. 



VEERTIG JAAR 'IMENSEN HELPEN 
MENSEN' 
Govaert Kok 

Graag voldoe ik aan de uitnodiging om een korte column te schrijven voor 
het jubileumboekje van SOH. Onwillekeurig komen beelden in mijn herin- 
nering op van diverse SOH gebeurtenissen tijdens mijn voorzittersperiode 
van 1978 tot 1987: De sluiting van Huize Voorhout in Den Haag, het door 
koningin Wilhelmina ter beschikking gestelde opvanghuis voor Russische 
vluchtelingen; het bezoek van Philip Potter aan de jubileumbijeenkomst van 
SOH in Noordwijkerhout in 1982; de komst van de eerste iurkse Christe- 
nen in Nederland met alle commotie rondom het kerk-asiel, voor de eerste 
maal in Nederland een feit; de opzet van een Alternatief Adoptieplan als 
tegengewicht tegen de met veel publiciteit opgezette acties voor financiele 
adoptie van kinderen door niet-kerkelijke organisaties; de uitbouw en ver- 
zelfstandiging van met onze hulp tot stand gekomen organisaties als ICCO, 
DOG (Dienst over Grenzen) en de Europacommissie voor hulp aan Oost- 
Europa en tenslotte de herstructurering, die enerzijds tot vergroting van de 
geldstroom via SOH zou leiden, doch anderzijds tot verarming van de doel- 
stelling. Bij deze gelegenheid wil ik echter geen aandacht vragen voor deze 
gebeurtenissen en structurele veranderingen in het werk, doch voor de men- 
sen die dit werk mogelijk maken. De mensen hebben altijd centraal gestaan 
bij het werk van SOH, enerzijds de mensen ver weg en dichtbij aan wie wij 
hulp boden, anderzijds de enorme schare van milde gevers, die het werk van 
SOH financieren en mogelijk maken. Een tussencategorie vergeten wij daar- 
bij echter vaak, en daar wil ik het nu speciaal over hebben: de groep mensen 
die het werk van SOH feitelijk doet. 

Allereerst zijn daar de medewerkers van het buro. Aan het hoofd de direc- 
teurlalgemeen secretaris. Ik heb er vier gekend: Rein Kijlstra, Annie Went, 
Peter Paul van Lelyveld en Henk Zomer, onderling zeer verschillend, maar 
allen enthousiaste en bekwame leiders voor het omvangrijke werk. Daar- 
naast een schaar van tien tot twintig enthousiaste medewerkers als afdelings- 
of adjunctsecretarissen, projectmedewerkers, secretaresses, financieel 
medewerkers, telefonistes, publiciteitsmedewerkers en verdere krachten. 
Allen enthousiast met hart voor de zaak en niet oplettend wanneer de werk- 
druk soms veel te hoog was en er daardoor overuren gemaakt moesten wor- 



den. Allen echter ook door hun betrokkenheid bij het werk, soms wel eens 
wat moeilijk te hanteren voor het bestuur, omdat er door de oneindige nood 
in deze wereld niet overal geholpen kan worden, en er prioriteiten gesteld 
moeten worden. Naast de buromedewerkers is er echter ook altijd een nog 
grotere schare geweest van personen die het werk van SOH dragen: de 
bestuursleden. Bij SOH als een organisatie van participanten kwamen zij uit 
de diakonale organen van de kerken, aangevuld door enkele deskundigen. 
Zeer verschillend, niet alleen in kerkelijke herkomst, doch ook voor wat 
betreft beroep, leeftijd en deskundigheid. Alle bestuursleden raakten echter 
na korte tijd bewogen en betrokken bij het werk, en de participatie in de 
bestuursvergaderingen in mijn tijd liet zien hoe centraal de SOH bestuurs- 
leden hun bestuurslidmaatschap in eigen leven en werk stelden. Een aantal 
fungeerde niet alleen als lid van het Algemeen Bestuur, doch ook als lid van 
het Dagelijks Bestuur. Extra werk voor de penningmeester, voor enkele DB- 
leden die de personeelsportefeuille beheerden of bepaalde projectafdelin- 
gen onder hun hoede namen, geweldig! 

Wanneer ik terugdenk aan mijn SOH-periode zijn het toch vooral deze 
mensen op het buro en in het Bestuur die mij voor de geest komen, en hoe 
fijn het was samen te werken en iets van de grond te krijgen. Mijn SOH-werk 
heb ik wel eens afgezet tegen de vele vergaderingen in de Raad van Kerken 
in Nederland en in het Centrale Comite van de Wereldraad van Kerken: 
heel interessant, maar vaak zo vrijblijvend en studeerkamerachtig. Je zou al 
die bisschoppen, synodevoorzitters, theologische professoren en andere 
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders weleens samen echt willen laten wer- 
ken en voor een gemeenschappelijk doel de handen uit de mouwen willen 
laten steken zoals bij SOH en - in mijn jonge jaren - in oecumenische werk- 
kampen. Het werk in SOH heeft daardoor ook altijd een oecumenische 
voortrekkersfunctie gehad. Graag spreek ik de wens uit dat SOH in een 
nieuwe periode van veertig jaar met enthousiaste buromedewerkers en 
bestuurders haar werk blijft vervullen! 





DEEL 11 OP WEG NAAR HET BELOOFDE LAND? 

THEMA'S VOOR OECUMENISCH BERAAD 



DE RELATIE TUSSEN Z, W EN O, OF: 
BEHOREN HERBERGIERS TOT DE 
OECUMENE? 
Bob Goudzwaard 

Al verscheidene jaren vindt bij tijd en wijle in kerkelijk Nederland en dis- 
cussie plaats over de onderlinge relatie tussen Zending, Werelddiakonaat en 
Ontwikkelingsamenwerking. Daar zit natuurlijk een heel praktische kant 
aan: die van de onderlinge afstemming van het werk van de respectieve ker- 
kelijke of oecumenische organen. Maar er is meer aan de hand. In deze dis- 
cussie gaat het ook om de intrigerende vraag wat nu in feite de eigenheid is 
van elk van die kerkelijke of oecumenische activiteiten. Het is een discussie 
met het risico, dat misschien bij een of twee van die drie werksoorten in het 
geheel van eigenheid geen sprake is. Maar ook met de kans, dat vanuit een 
nieuw gevonden of hervonden eigenheid een scherper inzicht wordt verkre- 
gen in de eigen taak en benaderingswijze. Het weergeven van de discussie 
tot op heden heeft weinig zin. Liever vraag ik me met de lezer af, hoe die 
discussie in de toekomst wat verder kan komen. Daartoe is het misschien 
nuttig, wat uiteenlopende benaderingen naast elkaar te zetten en als meta- 
foren te vergelijken. 

HET MENSELIJK LICHAAM 
Al vanaf de Middeleeuwen is het kerk-zijn in de wereld vergeleken met het 
functioneren van het menselijk lichaam in de eenheid van zijn delen. De 
aanzet ervoor vinden we in het Nieuwe b es tam ent, waar de gemeente wordt 
voorgesteld als een lichaam met Christus als het levende hoofd. Maar de 
Middeleeuwse theologie gaat verder. Die 'benoemt' namelijk de leden van 
het Corpus Christianum overeenkomstig de standen in de samenleving zelf. 
Het hoofd vertegenwoordigt dan de clerus, de geestelijkheid, die leert en 
onderwijst (Lehrung), de armen vertegenwoordigen de adel die beschermt 
en beveiligt (Wehrung), en de voeten worden vergeleken met de boeren en 
de ambachtslieden die het lichaam als geheel dragen (Nahrung). Wanneer 
we deze metafoor toepassen op het naar buiten gerichte functioneren van de 
gemeente of kerk in de samenleving, correspondeert de zending mogelijker- 
wijs met de eerste functie - de leerfunctie - maar komen we met (wereld-) 
diakonaat en ontwikkelingssamenwerking al meteen in de problemen. Want 



diakonaat is toch wezenlijk wat anders dan de bescherming van mensen, 
ook al lijkt ontwikkelingssamenwerking wel iets met onderhoudende zorg 
(voor het voortbestaan van mensen) te maken te hebben. 

Maar waarom klopt die metafoor dan niet? Want de kerk kan in principe 
wel degelijk met een levend lichaam worden vergeleken. De belangrijkste 
reden is, dat hier ten onrechte kerk en samenleving met elkaar worden ver- 
eenzelvigd, zoals inderdaad in de Middeleeuwen de gewoonte was. Kenne- 
lijk moet je de taken van de gemeente in en naar de wereld toe anders bekij- 
ken; bijvoorbeeld als een in de wereld gezonden zijn. 

DE GEZONDEN DIENAAR 
Dit brengt ons als vanzelf tot een tweede mogelijke beeld, dat van de gezon- 
den dienaar, zoals dat in de gedachte van de Missio Dei, het gezonden-zijn 
in de wereld van de gemeente, naar voren komt. Vanuit deze gedachte laat 
zich heel goed verdedigen, dat vanuit de gemeente zowel van getuigenis als 
van praktische dienst aan de naaste sprake moet zijn, en bovendien dat die 
dienst aan de naaste ook de dienst van de gerechtigheid omvat (zie hiervoor 
bijvoorbeeld het artikel van Dr. Jan van Butselaar in 'Gerechtigheid en 
Barmhartigheid', Kok 1989). Men kan hier wellicht ook een parallel trekken 
met het drievoudige 'ambt' van christenen zoals dat wel op grond van bijbel- 
se gegevens wordt onderscheiden: dat van herderkoning, dat van profeet en 
dat van priester. 

Toch blijft, wanneer we dat laatste doortrekken naar de werkvelden van zen- 
ding, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking, ook hier een ele- 
ment van willekeur voorhanden. Zending en profetie kun je zeker goed met 
elkaar verbinden, en diakonaat en priesterschap passen ook goed bij elkaar. 
Maar de betrokkenheid van ontwikkelingssamenwerking op het herder-zijn, 
laat staan het koning-zijn, spreekt minder aan. Welke relatie je ook legt, 
steeds zit er iets gekunstelds of venvrongens in. Toch is deze metafoor daar- 
om nog niet waardeloos. Tenminste valt er uit te leren, dat de dienst aan de 
wereld niet beperkt mag worden tot een opzichzelf gestelde charitas. Ook in 
de recent tot stand gekomen werkverdeling tussen de organen van de 
wereldraad is er in de naar-buiten-gerichte taken een onderscheid tussen 
Unit 2 (mission, education and witness), Unit 4 (sharing and service) en 
Unit 3 (justice, peace and creation). Met 2 en 4 alleen valt niet te volstaan. 

Maar waarom zouden we steeds moeten uitgaan van het kerk-zijn als zoda- 
nig, om pas van daaruit over verschillende taken of kanten te spreken? Is het 
niet even goed mogelijk, of misschien zelfs beter, om te beginnen bij het 



standpunt of gezichtspunt van de lijdende en verdrukte mens, en ons af te 
vragen welke dienst zij of hij van de christelijke gemeente mag vergen? Ten- 
slotte wordt ook in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan de oor- 
spronkelijke vraagstelling: 'Wie is mijn naaste?' omgekeerd tot: 'Wie is de 
naaste geweest van degene die aan de kant van de weg lag?. En daarmee 
wordt de barmhartige Samaritaan zelf onze derde metafoor. 

DE BARMHARTIGE SAMARITAAN 
In de tot nu toe gevoerde ZWO-discussie is de barmhartige Samaritaan wel 
eens eerder ter sprake gekomen. Ik herinner me althans de toepassing, dat 
de diakonale taak zou schuilen in het ophelpen en verzorgen van het slacht- 
offer, en de kant van de ontwikkelingssamenwerking in het afleveren van de 
getroffen vrouw of man aan de herbergier; of ook wel in het voorkomen dat 
nieuwe overvallen op dezelfde weg plaats vinden. We komen, denk ik, ver- 
der wanneer we ons een moment daadwerkelijk verplaatsen in de nood van 
de neergeslagen en uitgeschudde jood zelf, en ons afvragen waarop zij of hij 
nu eigenlijk wachtte. Dat was niet op een geldelijke gift. Het was op iemand, 
die zichzelf in de waagschaal zou willen stellen om de ander te redden. Op 
iemand die niet op afstand zou langs gaan, maar metterdaad een naaste zou 
willen worden, zonder enige terughoudendheid delend wat hij had. Zeker 
over diakonaat wordt hier iets heel wezenlijks gezegd. Diakonaat staat al in 
de grondbetekenis van het woord op het voor een ander kwetsbaar willen 
worden, in het voor de ander door het stof willen gaan (dia = er door heen). 
En dat loopt in de gelijkenis uit op een voortgaande zorg en betrokkenheid, 
totdat beiden, het slachtoffer en de helper, hun weg onbedreigd kunnen ver- 
volgen. Zo gezien heeft elke praktische vorm van kerkelijke of oecume- 

. nische dienstverlening als grondnoemer die gesteldheid nodig; de grond- 
houding van het zichzelf willen geven zoals ook de Heer - als barmhartige 
Samaritaan - dat deed. Dit doortrekkend naar onze beginvraag lijkt deze 
metafoor er dus toe te leiden, dat werelddiakonaat en ontwikkelingssamen- 
werking binnen de wereld van kerk en oecumene niet behoren te worden 
onderscheiden naar intentie. Hoogstens kan het, maar dat heeft altijd iets 
willekeurigs, in fasen worden onderscheiden, waarbij eerst alleen aan de 
ander hulp wordt verleend (als hulpeloze, hulpbehoevende), dan een weg 
samen met een ander wordt gegaan en tenslotte de weg door de ander ver- 
der wordt gegaan en afgebakend waarbij de oorspronkelijke hulpverlener 
steeds meer terug treedt. Zo gezien, is oecumenische ontwikkelingshulp een 
tot emancipatie gekomen vorm van werelddiakonaat. 

Maar beantwoordt de praktijk aan deze metafoor? Ten dele wel, maar ten 
dele ook niet. Het probleem schuilt daarbij zo te zien niet of nauwelijks in 



de vraag waar de ene fase in de andere overgaat. Dat moet niet zwaarder 
worden aangezet dan de vraag naar een goede onderlinge taak- of rolverde- 
ling. Maar wel in de vraag of we met die grondhouding nog wel uit de voeten 
kunnen. Er zijn diverse vormen van werelddiakonaat en nog meer van ont- 
wikkelingssamenwerking, waar dat zich zelf in de waagschaal stellen niet 
geldt; die risicoloos lijken te worden beoefend. Hoe zit het daar dan mee? 
Bij het reageren op die vraag heb ik nog een laatste metafoor nodig: die van 
de herbergier. 

DE HERBERGIER 
Wat de herbergier in de gelijkenis doet, is zeker eervol te noemen. Als er 
geen herbergen waren zou de Samaritaan in zekere zin vastgelopen zijn. De 
herbergier maakt af, wat de Samaritaan begonnen is, en wel op professio- 
nele wijze; hij heeft 'verstand' van het iemand gezond en wel weer afleveren 
aan de maatschappij. Maar wat hij doet is geen kerkelijk of diakonaal werk 
in eigenlijke zin des woords. Zit daar misschien de moderne ontwikkelings- 
samenwerking? Houdt het werelddiakonaat dan toch op bij de deur van de 
herberg, waar de ontwikkelingssamenwerking het overneemt? Voor die wel- 
licht wat verrassende invalshoek pleit veel. Met name het moderne ontwik- 
kelingsbeleid met en door partners overzee heeft steeds meer professionele 
trekjes gekregen. En bovendien: is in zekere zin de ontwikkelingssamenwer- 
king toch niet een vreemde eend in de kerkelijke bijt? Het woord zelf stamt 
in ieder geval beslist niet uit de wereld van kerk en oecumene. Het wijst eer- 
der in de richting van de Verlichting, waarin de visie op de westerse samen- 
leving opkwam als een mondig geworden, en dus op anderen voorliggende, 
beschaving; een samenleving, die het geheim van de juiste ontwikkeling al 
gevonden had en dat aan anderen wilde mededelen. 

Maar als we zo met deze metafoor omgaan, maken we ons toch weer van het 
eigenlijke probleem af. Want we zagen net, dat diakonaal werk niet kan 
ophouden bij het omhoog helpen van iemand. Diakonia rust niet, totdat alle 
voorwaarden zijn vervuld om zelfstandig verder te kunnen gaan. In die zin 
reikt het werk van de barmhartige Samaritaan als het ware over dat van de 
herbergier heen. Die wordt met al zijn professionaliteit in het diakonaat 
opgenomen; als hij maar de aanwijzingen opvolgt die de Samaritaan hem 
stelt. En misschien zit ook daarin iets van een oplossing voor het probleem 
waar we tegenaan liepen. De vraag, of de 'O' met al haar deskundigheid 
thuishoort binnen het oecumenisch werk, is alleen voorwaardelijk met ja te 
beantwoorden. De voorwaarde is, dat er de diakonale bereidheid is en blijkt 
om terwille van de medemens zich in de waagschaal te stellen, echte risico's 
te lopen wanneer het om het leven en het behoud van de ander gaat - ook 



naar de eigen samenleving toe - en in het gegeven zichzelf te geven. Wanneer 
dat leidende inzicht, die orienterende intentie in het verzakelijkte diako- 
nale- en ontwikkelingswerk gaat ontbreken, begeeft het zich buiten de oecu- 
mene in de eigenlijke zin des woords. Dan treedt de herbergier op, die het 
'beter' weet dan de helpende Samaritaan. Herbergiers snellen niet toe, wan- 
neer een ander in nood is. Liever vermijden ze lastige situaties. Boter bij de 
vis is hun parool, en wie zou het hun kwalijk nemen? Maar de oecumene 
mag aan haar eigen werkterreinen hogere eisen stellen. 



DE KERKEN EN HET ONTWIKKELINGS- 
VRAAGSTUK; OVER DE SPANNING 
TUSSEN OPDRACHT EN UITVOERING 
Flip Quarles van Ufford 

INLEIDING 
De Stichting Oecumenische Hulp (SOH) bestaat thans veertig jaar. Dat is 
een goede reden om even een pas op de plaats te maken en ruimte voor 
reflectie te scheppen. In deze bijdrage gaat het om de verhouding tussen het 
internationale werk van de kerken en de staat. Dit is ook voor SOH een 
belangrijke kwestie. Vanaf de jaren zeventig is zij namelijk in steeds sterkere 
mate gebruik gaan maken van publieke middelen. Tevens verricht SOH 
namens een aantal kerken werelddiakonaal werk. Gaat dat zo maar samen? 
Ligt dat in elkaars verlengde of bestaat er een spanning tussen deze twee 
'gezichten'? Welke overwegingen zijn van belang om in de toekomst even- 
tueel een goede keuze te kunnen maken? 
In de enkele pagina's die ik mag vullen is een goed antwoord niet te geven, 
als ik dat al zou hebben. Maar aan de puntsgewijze opmerkingen in dit stuk 
ligt wel een argumentatie ten grondslag die ik in het begin direct wil weer- 
geven. Ik kan deze argumentatie dan wel niet 'bewijzen"), maar door haar 
expliciet weer te geven, is het voor de lezer gemakkelijker tot een eigen oor- 
deel te komen. Ik betoog dat een 'principiele' beoordeling van de verhou- 
ding tussen de kerk (SOH) en de staat moet veranderen naarmate het kerke- 
lijk werk uitbreidt met behulp van publieke middelen. Thans lijkt voor SOH 
de afhankelijkheid van de overheidsmiddelen zo sterk gegroeid, dat een vrij 
kerkelijk spreken in gevaar is gekomen. De slinger moet terug. Dit oordeel 
berust op de volgende argumentatie. 

a. Een enkele maal ontstaat binnen de kerken een nieuw perspectief op de 
relaties met de 'Derde Wereld'. Dat perspectief ontstaat tijdens een hef- 
tige crisis, een hardhandige breuk met de geijkte vanzelfsprekendheden 
uit het verleden. Zo'n crisis is tegelijkertijd breuk en herorientatie; men 
gaat op zoek naar nieuwe doelen. Politicologen noemen dat de vorming 
van een nieuwe agenda. Na zo'n crisis komen in de loop der tijd nieuwe 
organisatorische vormen naar voren, die de uitdrukking van het veran- 
derde perspectief zijn. SOH zelf is een voorbeeld van zo'n organisato- 



rlnclic iiiitlrukking van een nieuw perspectief dat uit de crisis aan het eind 
v i ~ n  tic jaren veertig voortkwam. 

b. Als de nieuwe organen na zo'n begin serieus aan de slag gaan en ook gaan 
groeien, dan krijgt dit werk zijn eigen dynamiek. De neiging neemt dan 
toe om steeds meer gebruik te maken van alle mogelijkheden en hulp- 
bronnen - financieel en politiek - die voorhanden zijn: interne kerkelijke 
maar ook steeds meer externe publieke. Het gaat toch om de goede zaak! 
Dit kan er dan soms toe leiden dat de binding met de staat hechter wor- 
den, na verloop van tijd zelfs sterker dan met de kerk. 

c. Maar door deze groei en de grotere institutionele macht die daarvan het 
gevolg is, raken de direct betrokkenen bij het werk, de stafleden van de 
organisatie, steeds meer opgesloten in een 'eigen' wereld en ook in de 
netwerken met de overheid, de geldstromen en de daarbij passende denk- 
wijzen. Er ontstaat een 'mentale verstatelijking'; de eisen van 'goed over- 
leg' met de overheid krijgen steeds meer greep op het apparaat. Men ver- 
vreemdt binnen de organisatie dan langzamerhand en vaak ongemerkt 
van de oude kerkelijke agenda, en van een kerkelijk erf, waar misschien 
heel andere problemen dominant zijn geworden. De institutionele denk- 
kaders en grenzen worden zo een hoge muur2). Totdat er onverwacht 
weer iemand opstaat, die een nieuwe agenda formuleert, en er een nieu- 
we wind gaat waaien. 

Binnen dit perspectief krijgt de verhouding tussen kerk en staat geen een- 
duidige maar een wisselende betekenis. Bij het ontstaan van een nieuw cha- 
risma - tijdens de crisis - is er eerst sprake van een confrontatie met bestaan- 
de machthebbers en met de staat. Denkt u bijvoorbeeld aan de periode van 
1945-1 952, toen de rol van de zending als element van het oude koloniale 
bestel principieel ter discussie werd gesteld, het concept van het 'werelddia- 
konaat' als nieuw missionair agendapunt ontstond en ook SOH werd opge- 
richt. 
Maar naarmate de nieuwe perspectieven in de kerken meer en meer worden 
geaccepteerd, verandert dit en ontstaat na verloop van tijd opnieuw een 
symbiotische relatie met de overheid: men gaat opnieuw samenwerken, en 
de grenzen tussen kerk en staat vervagen weer. Net als tevoren. Eerst experi- 
menteren de twee nog wat aarzelend, lopen eerst wat onwennig hand in 
hand, maar na de eerste vrijage raken kerk en staat opnieuw als 'partners' 
alras in elkaars armen verstrikt. Het lijkt dan alsof we weer terug bij af zijn. 

Hoe staat het anno 1992 met de Stichting Oecumenische Hulp? Heeft u al 



eeuwige trouw beloofd? En zo ja aan wie dan wel? Of vraagt u zich af of de 
langdurige verloving wel een 'echte' toekomst heeft. 

TWEE VERHALEN 
a. Van een crisis naar nieuw begin. 

Als wij over de Missio Dei spreken, dan hebben we het over iets, dat niet 
goed te vatten is. Sociologen noemen zoiets een 'charisma,. Iets, een 
boodschap, een visie dient zich plotseling aan. Hoe dat zo komt is niet 
goed te verklaren. En dat maakt juist de kracht van dat charisma uit. 
Ineens 'weten' we waar we naar toe moeten; het oude maakt plaats voor 
iets nieuws. Hoe en waarom is niet goed te begrijpen. Een verhaal kennen 
we uit de bijbel. Toen Paulus aan de Westkust van Klein-Azie rondreisde, 
liep hij met zijn werk behoorlijk vast. Hij kon dat niet meer uitoefenen. 
God zelf hield hem tegen bij zijn evangelieverkondiging. In Handelingen 
16 wordt daarvan verteld. Aan deze crisis komt plotseling op een myste- 
rieuze manier een einde: 'en bij Mysie gekomen, poogden ze naar Bythy- 
nie te reizen, maar de Geest van Jezus liet het hen niet toe; en toen zij 
Mysie voorbij waren, kwamen zij te Troas. En Paulus kreeg in de nacht 
een gezicht; er stond een Macedonisch man die hem toeriep: 'Steek over 
naar Macedonie en help ons'. Het begrip 'oversteek7 kan tot allerlei ana- 
lyses aanleiding geven; het verlaten van het eigen land; over zee trekken, 
d.w.z. door de dood heen gaan. Het gaat daarnaast om een breuk met zijn 
eigen voornemens; er was geen plan op basis waarvan Paulus7 'gedurfde' 
oversteek als een 'weloverwogen' stap te verdedigen is. Integendeel, hem 
overkwam plotseling iets in de nacht; in zijn vastgelopen toestand, zijn 
slaap. Maar het had aanzienlijke consequenties. 

b. Van 'aankomst' naar een nieuwe crisis. 
Na zo'n 'oversteek' gaat men aan de gang; werk moet worden opgebouwd. 
Organisatorische arrangementen horen bij het nieuwe werk. En als het 
even kan wil men het werk laten groeien, gebruik makend van de diverse 
hulpbronnen en mogelijkheden, die zich aandienen; ook van de overheid 
als het zo uitkomt. Maar daarin kan men na verloop van tijd ook verstrikt 
raken en opnieuw vastlopen. De geschiedenis van de zending en het 
werelddiakonaat kent daarvan vele voorbeelden. Het tweede verhaal gaat 
over dat proces van verstrikt raken in de expansie. Het is van recente 
datum, en ik kom erop terug aan het eind van dit betoog. Het is een ver- 
haal, dat een beleidsfunctionaris werkzaam op het terrein van Zending, 
Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking me vertelde. Het geeft 
natuurlijk maar een bepaalde kant van de gebeurtenissen weer en kan 
aangevuld worden. Maar toch naar buiten toe houden we over deze zaken 



meestal onze mond dicht. Ik geef de woorden van mijn gesprekspartner 
zo goed mogelijk weer. 

'Verdere pogingen voor coordinatie van het werk van zending werelddia- 
konaat en ontwikkelingssamenwerking zijn voor een tijdje opgeschort. De 
problemen van het samengaan van ZWO van de verschillende kerkelijke 
organen, die relaties met de Derde Wereld onderhouden zijn enorm 
groot. Iedere kerk heeft deze zaken keer anders geregeld. We doen eigen- 
lijk niet anders dan vechten om de vraag wat woorden als missionair, 
christelijk, protestants, nu wel betekenen. Maar het lukt niet om een 
samenhangende visie te formuleren. Achter die vruchteloze pogingen ste- 
ken grote organisatorische belangen. Het gaat namelijk ook om de verka- 
veling van middelen, wie mag waar steun gaan werven voor zijn eigen 
werk. Het doel lijkt daaraan ondergeschikt in de gesprekken. Het oecu- 
menisch samengaan leidt maar tot disputen over de toegang tot financiele 
en politieke hulpbronnen, bijvoorbeeld: wie krijgt toegang tot de 
publieksmarkt, wie mag werven op de t.v., bijvoorbeeld een serie met de 
NCRV maken over het werk overzee; mag ICCO ook met de plaatselijke 
kerkelijke gemeentes directe banden aanknopen, of moet zij zich tot over- 
heidssteun bepalen? Wat is eigenlijk zending, werelddiakonaat; heeft het 
onderscheid tussen noodhulp en structurele hulp eigenlijk nog betekenis, 
of is het een anachronisme uit de jaren zestig en zeventig? Een moeilijke 
kwestie. Met de antwoorden op deze vragen zijn namelijk grenzen van 
organisaties in het geding, hun mandaten, banen, werkgelegenheid en car- 
rieres. Soms vraag je je af of al dat 'overleggen' wel tot iets leidt.' 

DE CRISIS VAN DE DEKOLONISATIE EN HET ONTSTAAN VAN HET 
WERELDDIAKONAAT (1 942-1 950) 
Het werelddiakonaat en ook de Stichting Oecumenische Hulp ontstonden 
na een ernstige crisis in de verhouding tussen kerken in Nederland en in de 
Derde Wereld, met name in Indonesie. Die crisis voltrok zich voor de 
Nederlandse kerken in de periode 1942-1950. De Japanse bezetting en de 
onafhankelijkheidsverklaring van Indonesie in 1945 had op de gegroeide 
praktijken van de Nederlandse kerken een grote invloed. De 'grote' politie- 
ke gebeurtenissen in Indonesie hadden tot gevolg dat ook allerlei theolo- 
gische vanzelfsprekendheden van de vooroorlogse periode op een hardhan- 
dige manier ter discussie werden gesteld. In de nacht van de Japanse kam- 
pen was een aantal Nederlandse zendingsmensen al tot bezinning gekomen. 
Maar ~ o k  aan Indonesische kant begon het besef door te dringen dat de 
Nederlandse kerken op hun plaats moesten worden gezet, dat hun vaak zeer 
dominante rol moest worden afgebroken. Dit culmineerde in de oprichting 



van de Raad van Kerken in Indonesie. Deze laatste twee woorden - in Indo- 
nesie - gaven aan dat de Nederlanders er niet meer bijhoorden op de manier 
die zij tot dan gewend waren geweest. De oude verhoudingen tussen Neder- 
landse en Indonesische kerken hadden hun tijd gehad. 

Na 1945 formuleerden diverse Nederlandse zendingsmensen in deze crisis 
een nieuw perspectief, een nieuwe agenda. Een van hen wil ik hier noemen: 
J.C. Hoekendijk3). In 1948 ontwierp hij in zijn dissertatie een nieuw theolo- 
gisch perspectief, dat een regelrechte breuk met het missionaire verleden 
betekende. Hoekendijk lanceerde het begrip 'comprehensive approach' 
(1948, pg. 277-281). Hij tekende de oude missionaire praktijk als een web 
van missionaire orthodoxieen en vanzelfsprekendheden, dat de ogen van de 
kerken voor de ingrijpende sociale en politieke veranderingen had afgeslo- 
ten. Hij zag in de oude zendingspraktijken vooral een civilisatie-beweging 
van een westers burgerlijk bestel. Maar de kerk onderkende daardoor niet 
meer wat er in die andere wereld gebeurde. Oude missionaire denkwijzen 
en organisatorische kaders waren daarvoor een obstakel geworden. 
Hoekendijk werd na 1945 een van de eerste architecten van een nieuwe 
theologische en missionaire agenda. De zending moest volgens hem leren 
grote problemen van dekolonisatie en politieke onafhankelijkheid, van 
armoede, culturele vervreemding in hun samenhang op zich in te laten 
inwerken. Met hun civiliserende zorg voor een enkele sector als onderwijs 
en gezondheidszorg was bij de zending het zicht op hun totale omgeving in 
Indonesie verloren gegaan. Het begrip 'comprehensive approach' was dan 
ook een uitdaging om uit die losse partjes van civilisatie-inspanningen uit te 
breken. 

Het begrip 'comprehensive aproach' was evenwel geen uitgewerkte ontwik- 
kelingstheorie, geen receptenboek voor de praktijk. Integendeel, de uitwer- 
king bleef heel vaag. Hoekendijk vroeg om een oversteek, weg van de oude 
missionaire vetpotten, zonder er direct een landkaart en routebeschrijving 
bij te voegen. Hij waarschuwde zelfs voor het gevaar van te hoge en te snelle 
pretenties. De kerk is namelijk ook zelf door zijn verleden problematisch 
geworden en kan nu dan ook niet pretenderen deze omvattende problemen 
op te lossen. Maar zij kan wel een betere richtingwijzer voor anderen wor- 
den dan tevoren, en ook voorbeelden stellen: 

1 'Maar door ruimtevrees zal zij niet worden bevangen en ze zal zich niet 
nerveus afvragen of deze taak haar krachten te boven gaat. Meer dan een 
example wordt niet gesteld, een enkel teken waarvan verwacht en geloofd 
(..) mag worden, dat het in zichzelf overtuigend zal zijn.' (Hoekendijk 
1948, pg. 281). 



'Horizontaal' en 'verticaal' missionair werk werden in deze visie gelijkwaar- 
dig. Dit beeld van twee ruimtelijke assen, waarin de kerk en met God en met 
de wereld verbonden was, trad in de plaats van het oude onderscheid van 
hoofd- en nevendiensten. Dat laatste beeld was tezeer verbonden met de 
civilisatie van het christelijk Westen naar andere landen. Van een triomfalis- 
tische visie als in het verleden was nu geen sprake meer; Hoekendijk sprak 
heel bescheiden over 'experimenten' op maatschappelijk terrein. Grotere 
woorden dan deze hadden in het verleden juist zoveel schade aangericht. 
Vanuit deze visie ontstonden - werelddiakonale - organen; de Stichting 
Oecumenische Hulp, opgericht in 1952, is er een van. 

VAN AANZET NAAR VERVOLG: SUCCES EN EROSIE VAN DE AGENDA DER 
COMPREHENSIVE APPROACH 
In het midden van de jaren zestig wordt Hoekendijk's oecumenische agenda 
in toenemende mate populair. Maar door deze aantrekkingskracht en de 
enorme groei die dat teweeg brengt wordt de oorspronkelijke boodschap 
getransformeerd. Onder invloed van Vaticanum I1 en van een tweetal confe- 
renties van de Wereldraad van Kerken in Geneve (1965) en Uppsala (1968) 
krijgen de kerken een steeds omvangrijker palet van verantwoordelijkheden 
en taken op hun bord. Het begrip 'comprehensive approach' verandert in 
deze tijd van expansie dan ook van inhoud. Hoekendijk's oproep voor ker- 
kelijke experimenten, aanzetten voor vernieuwing, profetische tekens naar 
de overheid vervaagt. Net als vijftig jaar tevoren in Nederlands-Indie maakt 
zich een nieuw triomfalisme van de kerken meester. Zij raken direct bij 
steeds meer beleidspraktijken op het terrein van ontwikkelingssamenwer- 
king betrokken. In plaats van 'verwijzend' wordt de kerk 'ontwikkelingsrele- 
vant7. 

Het begrip 'ontwikkeling', een opzichzelf leeg concept, voldoet in deze jaren 
uitstekend aan de groeiende behoefte direct en op een alomvattende manier 
bij 'ontwikkelingsbeleid' betrokken te zijn. Dat velen dat begrip op de meest 
uiteenlopende manieren invullen doet er minder toe. Steeds meer speciale 
programma's en nieuwe organisaties komen op het kerkelijk erf van de 
grond. De O van ontwikkelingssamenwerking, aan het eind van de jaren zes- 
tig toegevoegd aan de oudere Z en W komt in het centrum van de aandacht 
te staan. Maar het leidt niet zozeer tot een vernieuwing van de activiteiten 
van de bestaande missionair en werelddiakonale instellingen, alswel tot een 
explosieve groei van het aantal organisaties. De nieuwe trits ZWO wordt een 
steeds langere optelling van organisaties: binnen, half binnen, en ook steeds 
vaker buiten de kerk. Elk van deze organen komt steeds geprononceerder 
met een eigen definitie van de problematiek van ontwikkeling. Het kerkelijk 



erf zelf wordt hierdoor steeds marginaler, hoogstens een vage bron van legi- 
timatie voor steeds meer autonome 'deskundigencircuits'. En het wordt 
steeds gemakkelijker om aan geld te komen. 

DE VERHOUDING TUSSEN DE ZENDING EN DE OVERHEID: HET NIEUWE 
MIDDENVELD 
Het heeft niet zoveel zin om een algemeen principieel standpunt over de 
verhouding tussen kerk en staat in te nemen. Zoals in het begin al aange- 
duid, de aard van de relaties tussen kerk en staat verandert naargelang de 
kerkelijke agendavorming verschillende fases doorloopt. Welnu, vanaf het 
eind van de jaren zestig werkt - met enige vertraging - Hoekendijk's gedach- 
tegoed door in de hele samenleving, ook binnen de overheid. Iedereen gaat 
met verve aan de slag. Na de confrontatie met een (koloniaal) politiek bestel 
in de jaren veertig ontstaat opnieuw een symbiotische verhouding tussen 
kerk en staat, maar nu op het terrein van de ontwikkelingsproblematiek. 
Daarbij vervagen de grenzen tussen kerk en staat steeds meer. In dit proces 
speelt ondermeer minister J.P. Pronk een belangrijke rol. Mede onder zijn 
invloed komen de kerkelijke en publieke verantwoordelijkheden op het ter- 
rein van ontwikkelingsproblematiek steeds meer in elkaars verlengde te lig- 
gen. De van oorsprong kerkelijk gerichte agenda van Hoekendijk is dan ook 
niet meer 'exemplarisch' tegenover de overheid, maar meer en meer onder- 
deel van het publieke ontwikkelingsbestel geworden. Stap voor stap worden 
vanaf de jaren zestig de drempels tussen kerk en staat lager. En omdat dit in 
een periode van expansie gebeurt is iedereen ermee tevreden. Nieuwe vet- 
potten in een nieuw Egypte worden gebakken, vergelijkbaar - opnieuw - 
met de symbiose tussen zending en koloniaal bestuur tijdens de ethische 
periode in Nederlands-Indie, vijftig jaar eerder. 
Deze omslag verliep heel geleidelijk. Er is geen sprake van een plotselinge 
verandering. Met een klein voorbeeld kan dat misschien worden geillus- 
treerd. Het laat zien dat de betrokkenen best op de hoogte waren van de 
meer 'principiele' aspecten van de verhouding tussen kerk en staat, maar dat 
dit probleem zich in de praktijk nooit als zodanig aandiende. 

In het midden van de jaren zeventig was er een speciale bestuursvergadering 
van ICCO. Deze was belegd, omdat gebleken was dat de overheid bereid 
was om de publieke geldmiddelen voor het particuliere 'ontwikkelingswerk', 
i.c. van missionaire en werelddiakonale aard, snel te laten stijgen. De over- 
heid was over de 'relevantie' van het werk der kerken na aanvankelijke aar- 
zelingen - de eerste voorzichtige vrijage in de periode 1964-1974 - heel 
'serieus' geworden. Een 'huweliiksaanzoek' leek eraan te komen. De 
bestaande budgetten waren al niet niks. 



De blijdschap over deze bereidheid bij de overheid overheerste in het ICCO 
bestuur, en de meeste aanwezigen, ook ikzelf, gingen gaarne accoord. Maar 
er waren ook enkele tegenstanders. De secretaris van de Nederlandse 
Zendingsraad, ds R.J. van der Veen, waarschuwde in heldere bewoordingen. 
Hij meende dat de sterke groei van de financiele middelen de capaciteit van 
de kerken te boven ging. Hij achtte het dan ook niet denkbeeldig dat er een 
vervreemding zou gaan optreden tussen de kerken en een ICCO, dat steeds 
meer rekening zou moeten gaan houden met inzichten en werkwijzen van de 
overheid. En niet in de laatste plaats: de vrijheid van kerkelijk handelen en 
spreken in dit ontwikkelingswerk kwam in het geding. Hoe kon men nog een 
profetische rol vervullen, indien men steeds meer van de overheid afhanke- 
lijk was geworden. Hoewel andere bestuursleden dit probleem ook wel 
onderkenden was de gedachte steeds meer 'echt' belangrijk werk te kunnen 
financieren en uit te voeren in de Derde Wereld toch te aantrekkelijk. 

Het ging om een reeks van dergelijke kleine stapjes, waarbij elke weer een 
'logische' consequentie van de vorige leek te zijn. Het web leek zichzelf te 
weven. Zonder dat iemand het op een bepaald moment duidelijk merkte, 
waren de verhoudingen na verloop van tijd veranderd. En een weg terug 
naar de oorspronkelijke missionaire visie was er niet, om duizend prak- 
tische en heel begrijpelijke redenen, zoals uit het verhaal van de beleidsfunc- 
tionaris hierboven duidelijk is geworden. Vele particuliere en kerkelijke 
organisaties verkeren na deze tijd van groei thans in een soort schemertoe- 
stand. Het begrip 'maatschappelijk middenveld' is hiervoor een meer 
gebruikt eufemisme4). Ook SOH ondergaat deze geleidelijke veranderingen 
in de verhouding tussen kerk en overheid. Terwijl de binding met de plaatse- 
lijke gemeentes van een aantal kerken behouden blijft, raakt ook SOH 
steeds nauwer vervlochten in nieuwe overlegcircuits, waarin de toekomst 
van het werk aan de orde komt en keuzes worden gemaakt. Deze vervlech- 
ting van kerk en staat is in de jaren zeventig en tachtig versterkt. Niet alleen 
is een derde van de fondsen afkomstig van DGIS, daarnaast wordt ook in 
toenemende mate een beroep op EEG fondsen gedaan. Maar deze ver- 
vlechting heeft niet alleen een financiele dimensie. Langzamerhand veran- 
dert hierbij ook de manier waarop men als SOH problemen in de Derde 
Wereld definieert en daar werkzaam is. Ook de identiteit van de SOH veran- 
dert geleidelijk. 

SOH houdt zich thans exclusief met noodhulp bezig, terwijl andere organi- 
saties meer structurele dimensies van het ontwikkelingsvraagstuk aanpak- 
ken4). Dit geherformuleerde mandaat laat een ding duidelijk zien: het zelf- 
beeld, de identiteit, van oorspronkelijk kerkelijke organisatie~ is verambte- 



lijkt. De onderscheidingen tussen diverse soorten werk in de Derde Wereld, 
die binnen het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking wordea gehan- 
teerd, worden meer en meer bepalend voor het eigen 'kerkelijk' denken, 
voor de afbakening van taken en verantwoordelijkheden, en ook misschien 
wel voor de manier waarop we tegen problemen van ontwikkeling gaan aan- 
kijken. 

Hoekendijk's visie van 1948 is door haar eigen succes thans op de kop 
gezet. De situatie aan het eind van de jaren dertig in Nederlands-Indie en 
die waarmee wij nu vijftig jaar later te maken hebben vertoont treffende 
overeenkomsten. Het kerkelijk denken en handelen is voor een groot deel 
opgenomen in een maatschappelijk bestel, dat dan wel niet door de over- 
heid wordt bepaald, - zo liggen de verhoudingen ook weer niet - maar waar- 
in de kerkelijke visie en denkwijze voor een groot deel worden bepaald door 
de dynamiek van dat symbiotisch bestel. Hoe groot de verschillen tussen de 
koloniale periode en de huidige situatie ook mogen zijn, in dit opzicht lijkt 
een geschiedenis zich thans te herhalen. De verkavelingen tussen de ver- 
schillende organisaties lijken steeds helderder en functioneler te zijn gewor- 
den. Maar het is steeds minder duidelijk of deze nog wel beantwoorden aan 
de doelen die oorspronkelijk werden gesteld. Is de kerk nog wel in staat om 
tot een comprehensive approach te komen? Dat was de vraag die Hoeken- 
dijk vijfenveertig jaar geleden stelde. Hij bedoelde daarmee niet dat we in 
twintig richtingen tegelijk zouden gaan rennen. Maar het ging hem om een 
simpele vraag: Kunnen we nog wel kerk zijn in een totaal veranderde 
wereld? Die vraag was toen belangrijk omdat we door het gegroeide werk 
geen antwoorden meer konden geven. Thans is die vraag weer urgent gewor- 
den en moeten we opnieuw leren zien in de nacht. 

') In diverse studies blijkt in de afgelopen jaren een grotere aandacht voor de notie van een 

cyclische beweging tussen processen van nieuwe ordening en opbouw aan de ene kant, en 
verlies van greep en toegenomen stuurloosheid aan de andere. Op het terrein van organisa- 
tietheorie zie bijv. H. Mintzberg: Mintzberg on Management; inside our strange world of 
organizations, New York: the Free Press, 1989, met name hoofdstuk 17. Dit boek is een 
nuttige relativering van vele 'valse profetieen' uit de kring van organisatieadviseurs. Voor 
wat betreft het ontwikkelingswerk: zie bijv. G. Hancock: Lords of Poverty, London, Manda- 
rin, 1991; Ph. Quarles van Ufford en J.M. Schoffeleers: Religion and Development, Amster- 
dam: Free University Press 1988. 

G. Morgan laat zien hoe verschillende metaforen over organisaties steeds weer een ander 
aspect van hun dynamiek laat zien: organisme; hersens; machine etc.. Het aspect van de 



muren komt naar voren in zijn analyse van organisaties als 'psychic prisons', G. Morgan: 
Images of Organisation, Newbury Park: Sage, 1986, hoofdstuk 7. 

3, Het gaat natuurlijk om een reeks van personen, waarvan J.C. Hoekendijk er een is: o.m. J. 
Verdoorn; B.J. Boland; H.J. Bavinck; J. Verkuijl; S.C. Graaf van Randwijck. De naam 
Hoekendijk staat hier als verwijzing naar een grotere kring en als auteur van Kerk en Volk 
in de Duitse Zendingswetenschap, proefschrift R.U. Utrecht, 1948. 

4, Het is merkwaardig dat de discussie over de betekenis van het maatschappelijk midden- 
veld nauwelijks een vervolg krijgt op het terrein van zending en werelddiakonaat en ont- 
wikkelingssamenwerking. V.w.b. het medefinancieringsprogramma: Ph. Quarles van Ufford 
en E Wik: Kwaliteitszorg in de jaren negentig, Den Haag, NOVIB, 1991. 
Er zijn een aantal met elkaar strijdende perspectieven in het geding; A. de Swaan tekent in 
Zorg en de Staat (1988) deze ontwikkeling in de 'zorgsectoren' als een vrijwel onstuitbare 
greep naar de macht door de professionals. Naar mijn oordeel lijkt zijn macro-sociologisch 
perspectief onvoldoende tot aandacht voor de toenemende intern organisatorische con- 
flicten en dcsintegratieprocessen. A. Zijderveld: Staccato Cultuur, Flexibele Maatschappijen 
Erzorgende Staat, Utrecht, Lemma, 1991, ziet in de (verzuilde) middenorganisaties veel- 
eer een bescherming tegen toenemende anonymisering en het verlies aan betekenisgeven- 
de structuren in onze samenleving. Het is interessant dat steeds meer mensen de maat- 
schappelijke betekenis en het belang van 'religieus getinte' organisaties als buffer tegenover 
chaos herontdekken. Eigen geloof is daarvoor niet per se noodzakelijk. Recent kwam een 
interessante doctoraalscriptie over de geschiedenis van SOH gereed, W.KIaassen: De 
invloed van overheidsfnanciering op particuliere organisaties; een case study naar verstatelij- 
king van de Stichting Oecumenische Hulp, Vrije Universiteit, vakgroep culturele antropo- 
logie/ontwikkelingssociologie, Amsterdam, 1992. 



NEDERLAND IS OOK WERELD! 
Henk Koetsier 

Werelddiakonaten zijn merkwaardige instellingen. Er zit iets paradoxaals, 
tegenstrijdigs in hun bestaan en zeker in hun succes. Gaat het ze goed dan 
gaat het eigenlijk slecht. 't Omgekeerde is ook mogelijk. Ik bedoel dit: een 
groei in inkomsten lijkt mooi, maar is een veeg teken. Kennelijk is de nood 
in de wereld gestegen, geen reden om blij over te zijn. Zo houd ik bij de 
groei en bloei van instellingen als SOH een dubbel gevoel over: mooi dat er 
met meer geld van overheid, instellingen en particulieren meer nood 
gelenigd kan worden, maar niet mooi dat de nood kennelijk zo groot is dat 
er steeds meer geld nodig is. Diakonaten zouden naar eigen overbodigheid 
moeten toewerken; gelukkig de staf die de buro's kan sluiten en naar ander 
werk kan omzien, omdat het einde van de nood in zicht is. Het uitspreken 
van gelukwensen bij het zoveel jarig bestaan van een instelling als SOH heeft 
dan ook een wrange bijsmaak. Passen daarbij wel de gebruikelijke hapjes en 
drankjes? Veel sprekers plegen dan ook hun gelukwensen te larderen met 
uitspraken als: 'ik hoop dat dit het laatste jubileum is, dat gevierd wordt'. 
Maar helaas: we weten genoeg van de gang der mensheid om te kunnen stel- 
len dat dat een illusie is. Tot aan de 'jongste dag' zal diakonaat nodig zijn. De 
uitspraak van Jezus: 'de armen hebben jullie altijd bij je' mag dan wel niet als 
een noodlotsaankondiging opgevat worden - wee de regering die daarmee 
zich rechtvaardigt bij maatregelen die de armen treffen!, ze bedoelt zeker 
ook te zeggen dat in een gebroken wereld verarming steeds weer de kop op 
steekt. Dat hebben wij in de jaren tachtig tot ons verdriet en schande moeten 
constateren in ons eigen land. 

WELKOME COMPENSATIE 
Het besef dat wij wereldburgers zijn geworden en dat 'oecumene' bewoonde 
wereld betekent en dus niet beperkt mag worden tot de eenwording van ker- 
ken, leidde in de jaren vijftig en zestig ook in ons land tot het ontstaan van 
werelddiakonaten. Het woord 'wereld' gaf daarin het onderscheid aan met 
het binnenlands diakonaat, dat vroeger zonder meer diakonaat heette, en 
kreeg daarmee twee vleugels: een naar 'binnen' en een naar 'buiten'. Voor de 
diakenen lag in het ontstaan van het werelddiakonaat een stuk welkome 
compensatie voor het wegvallen van diakonale taken in eigen omgeving. In 
ons land was de verzorgingsstaat of sociale rechtsstaat nog volop in aan- 
bouw. De bijstandswet (1965) werd door KVP-minister Klompe ingediend 



en gezien als een sluitstuk. Het werd als een taak van de staat gezien alle bur- 
gers te vrijwaren van gebrek. Daarmee verviel de oude armenwet, die ook 
aan de kerken een rol toekende. Het werelddiakonaat was daarom voor de 
diakenen een welkome opvolging van weggevallen binnenlandse noden. De 
grote collecte op de eerste februari van elk jaar werd een teken van dank- 
baarheid aan buitenlandse kerken die ons bij de watersnoodramp van 1953 
spontaan te hulp schoten. 

GEEN PRINCIPIEEL ONDERSCHEID 
Het Nieuwe Testament kent het onderscheid binnenlands en werelddiako- 
naat niet. Vanaf het begin is de wereldwijde dimensie in het diakonaat inge- 
bouwd. Als Paulus in 2 Corinthe 8 en 9 de jonge gemeenten in Macedonie 
opwekt te collecteren voor de 'oude' moedergemeente in Jeruzalem is dat 
een stukje oecumenisch werelddiakonaat. Het is uiteraard tevens precies het 
omgekeerde van wat wij vandaag beleven: toen hielpen jonge gemeenten de 
oude, nu oude de jonge. De hulp beperkt zich tot interkerkelijke hulpverle- 
ning; de nood buiten de kerk komt niet ter sprake. Uit bijbelse gegevens kan 
in ieder geval de conclusie getrokken worden dat er geen principieel onder- 
scheid is tussen werelddiakonaat en binnenlands diakonaat. 

KUNSTMATIG ONDERSCHEID 
Uit de evaluatie SOH Nieuwe Stijl (1990) blijkt dat het onderscheid nood- 
hulp versus structurele hulp maar moeilijk hanteerbaar is. Zij wordt dikwijls 
als kunstmatig ervaren. De grenzen tussen de twee zijn niet scherp te trek- 
ken. Voedselhulp bijvoorbeeld draagt het gevaar in zich dat de hongerende 
bevolking min of meer permanent en daarmee structureel van die hulp 
afhankelijk wordt. Wil die hulp dus effectief zijn dan zal de vraag naar de 
mogelijkheid de mensen te helpen zelfvoorzienend te worden al gauw in het 
project ingebouwd moeten worden. De verwoestijning van Afrika schijnt te 
leiden tot de steeds vaker optredende perioden van droogte en daarmee tot 
steeds meer hongersnoden. Dat wil niet zeggen dat noodhulp niet goed is, 
maar wel dat direct daarachter de vragen opdoemen naar een structurele 
aanpak van de problemen, met inbegrip van onze westerse levensstijl. 

TERM 'DERDE WERELD' ACHTERHAALD 
Ervaren wij het onderscheid noodhulp tegenover structurele hulp als kunst- 
matig, datzelfde geldt voor dat tussen buiten- en binnenland. Om te begin- 
nen is het spreken van de 'Derde Wereld' achterhaald. Niet alleen omdat de 
'Tiveede Wereld' uiteengevallen is, maar ook omdat de verschillen tussen de 
vroegere 'Derde Wereld'-landen onderling steeds groter zijn geworden. In 
sommige landen, met name in Oost-Azie, is de welvaart sterk gestegen, 



andere, vooral in Afrika, zijn sterk verarmd en achtergebleven. Ook zijn de 
tegenstellingen tussen rijk en arm binnen veel landen sterk vergroot. Elites 
binnen deze landen meten zich een westerse, luxe levensstijl aan. Zij 
beschikken over dezelfde produkten van westerse of japanse ondernemin- 
gen vlakbij in de buurt vervaardigd, althans geassembleerd. Die elite is in 
veel gevallen nog comfortabeler en met nog meer moderne technologie uit- 
gerust dan de westerse elite. De skyline van nieuw Jakarta is indrukwekken- 
der dan die van Amsterdam, de kantoren zijn veelal moderner en luxueuzer. 
Veel van de moderne managers en stafleden die zich in air-conditioned 
sedans naar air-conditioned offices spoeden zijn lid van een van de christe- 
lijke kerken. De afstand tussen zo'n kerkgemeenschap in modern Jakarta en 
een in West-Irian is minstens zo groot - cultureel, sociaal, financieel/econo- 
misch - als tussen pak weg welke Nederlandse gemeente en eentje in het 
binnenland van Tanzania. Zo'n gemeente in Jakarta mag evenzo aangespro- 
ken worden op haar diakonale plicht ten opzichte van bijvoorbeeld West- 
Irian als enige westerse kerk. Ik heb me laten vertellen dat er meer Pakis- 
taanse artsen in Engeland zijn dan in Pakistan zelf. De onlusten in Los 
Angeles in het voorjaar van 1992 duiden niet alleen op voortdurend racis- 
me in de Verenigde Staten, maar ook op een toenemende kloof tussen arm 
en rijk - waarbij onder de zwarte bevolking zich relatief meer langdurig 
werklozen en armen bevinden dan onder de blanke bevolking - tengevolge 
van tien jaar monetaristisch beleid onder Reagan en Bush. Verarming is een 
vast patroon geworden, ook in Westeuropese landen. De verzorgingsstaat 
wordt in rap tempo afgebroken, zie de Nederlandse WAO-maatregelen, ze 
zou onbetaalbaar worden mede met het oog op de eenwording van de Euro- 
pese markt en de verscherpte concurrentie. 

TWEEDELING HIER 
In de Utrechtse wijk Lombok (nomen est omen!) zijn acht van de tien 
allochtonen werkloos of arbeidsongeschikt verklaard. De bevolking bestaat 
'dan ook' grotendeels uit Turken en Marokkanen (NRC Handelsblad van 
18.4.1992). Toegegeven: in ons land hebben deze mensen recht op een uit- 
kering, wat ze in hun 'thuisland' wel niet zullen hebben. Maar toch, op de 
'sociale achterstandsladder' van de gemeente Utrecht neemt Lombok de 
eerste plaats in. Voeg daarbij de grote stroom asielzoekers en het grote aan- 
tal drugverslaafden die aan de zelfkant van de moderne industriestaten een 
marginaal bestaan leiden en langzamerhand dringt tot ons door dat de ver- 
schillen tussen rijke en arme landen steeds meer relatief en de symptomen 
steeds meer vergelijkbaar worden. 
Een tweedeling tussen rijk en arm, 'haves' en 'have-nots', in sommige geval- 
len zelfs een driedeling, waarbij de onderkant gevormd wordt door de 



moderne 0utcasts;zet zich door in de landen waar het moderne technocra- 
tisch kapitalisme overheerst. Er is immers geen alternatief meer in staats- 
socialisme of zelfs democratisch socialisme. 

DIAKONAAT IS ER EEN 
In deze situatie is er nog maar plaats voor een diakonaat dat incidenteel en 
structureel, binnen- en buitenland, barmhartigheid en gerechtigheid in een 
perspectief omvat. Met in achtneming van alle kwantitatieve verschillen zijn 
kwalitatief overal mondiaal dezelfde mechanismen aan het werk. Het gaat 
daarbij wereldwijd om uitgerangeerde mensen en een uitgemergelde natuur. 
Er is nog een tweede reden om binnen en buiten weer bij elkaar te brengen. 
Een beroep op steun voor een binnenlandse nood wordt nogal eens afgewe- 
zen met het argument dat de arme mensen in de 'Derde Wereld' het geld 
veel harder nodig hebben. Ook wordt nogal eens met verschillende maatsta- 
ven gemeten. Projecten met een vleugje bevrijdingstheologie in Zuid-Ameri- 
ka worden welwillend beschreven en gesteund, projecten en programma's 
met een politiek kritisch tintje hier krijgen geen of slechts moeizaam kerke- 
lijke steun. Het werk vanuit bedrijfs- en arbeidspastoraat van DISK wordt 
met bezuinigingen getroffen, terwijl men met graagte - en terecht - Urban 
Industrial Mission in verre landen ondersteunt. We zijn op de verkeerde weg 
als bij de steun van het werelddiakonaat andere maatstaven worden aange- 
legd dan bij vergelijkbaar werk in het binnenland. 

ALLES GRIJPT IN ELKAAR 
Dat alles vraagt om een herbezinning op de structuur van onze hulpverle- 
ningsorganisatie. Het onderscheid 'buitenland' t.o.v. 'binnenland' is achter- 
haald. Ook buiten de kerken heeft men dat al ontdekt. Aftredend directeur 
Ir. J. Mohrman van het Tropeninstituut merkt op (in de Volkskrant, mei 
1992): 'Nederland heeft te laat ontdekt dat alles in elkaar grijpt: migratie, 
milieu, bevolkingsgroei, armoede. Te laat heeft het ontdekt dat de 'Derde 
Wereld' allang haar intrede in de westerse wereld heeft gedaan. We zullen 
ons steeds meer met de situatie hier moeten bezighouden.' Zo hoor je het 
ook nog eens van een ander. Zoals ik boven ook al heb aangetoond (Jakarta 
- Amsterdam) geldt dat ook vice versa. Tenslotte is Nederland ook een stuk- 
je 'wereld' en zo is het altijd geweest. Wat dat betreft mag het allemaal 
werelddiakonaat heten als we maar beseffen dat Nederland niet buiten maar 
binnen de wereld valt. Gezegend het diakonaat dat de tekenen der tijden 
weet te verstaan. 



DE ROL VAN HET GELD IN HET 
WERELDDIAKONA LE WERK: 
ZIJN ERANDERE VORMEN? , , 

Hans Schravesande 

DE ROL VAN HET GELD IN ZWO 
De vraag naar de rol van het geld in het werelddiakonale werk kan moeilijk 
los gemaakt worden van de vraag naar de rol van het geld in het geheel van 
zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO). De een- 
heid van het met de kerken verbonden ZWO-werk wordt steeds meer 
erkend. Tegelijk kunnen ze als drie te onderscheiden invalshoeken benoemd 
worden. Omdat die invalshoeken iets uitdrukken van de eigen ontstaans- 
geschiedenis en werkwijze. Geld speelt ook in die drie invalshoeken een 
verschillende rol. Zo is aan de ene kant zending vooral gevoelsmatig verbon- 
den met het uitzenden van mensen. En aan de andere kant wordt ontwikke- 
lingssamenwerking vooral gezien als kapitaaloverdracht. In beide gevallen is 
de werkelijkheid veel gecompliceerder, maar de vraag naar de rol van het 
geld krijgt er wel een bepaalde kleur en richting door. Het werelddiakonaat 
is begonnen als noodhulp, maar heeft later een reikwijdte gekregen die veel 
overlapt van wat zending en ontwikkelingssamenwerking heet. Bij noodhulp 
is de rol van het geld het duidelijkst. Zonder geld is er geen hulp bij rampen. 
Maar ook hier is de kans groot dat we dan allerlei vormen van niet-finan- 
ciele hulp over het hoofd zien. Zoals de onderlinge hulp van mensen die in 
het rampgebied leven. Of het gezamenlijk overleg over de vraag hoe mensen 
bijvoorbeeld bij het bouwen van huizen al preventief met rampenbestrijding 
bezig kunnen zijn. 

DIAKONAAT EN WERELDDIAKONAAT 
Bij het werelddiakonaat spelen het werven en het besteden van fondsen een 
belangrijke rol. Die rol wordt nog versterkt door de concurrerende markt 
waarop zich dit in toenemende mate afspeelt. De rol van het geld wordt 
daardoor ook belangrijker. De indruk dat ons geld goed terecht komt en tot 
oplossingen leidt, moet daarvoor versterkt worden. Het is de vraag of het 
Zuiden werkelijk profiteert van de toegenomen concurrentie. Daardoor 
wordt in totaal wel meer geld opgehaald, maar het is nog onvoldoende dui- 
delijk of na aftrek van de sterk gestegen kosten van de fondswerving er in 



totaal ook meer beschikbaar komt voor het Zuiden. Juist vanwege die toene- 
mende rol van het geld ga ik me soms afvragen of het wel goed is om over 
'werelddiakonaat' te spreken. Is het hart van het diakonaat niet dat je jezelf - 
in navolging van Christus - persoonlijk inzet in een directe relatie tot de 
naaste die in nood is, met alle kwetsbaarheid, risico's en twijfel die daaraan 
verbonden kunnen zijn? Je zelf inzetten voor vluchtelingen, drugverslaaf- 
den, armen in de eigen omgeving. Natuurlijk is daar ook geld voor nodig. 
Dat geld hoort dan duidelijk thuis in de voorwaardenscheppende sfeer, 
maar is niet het eigenlijke. Of de 'diaken' - hij of zij die 'dient' - zelf het geld 
ophaalt, of dat een ander dat doet, is dan bijzaak. Het is vaak ook beter dat 
een ander dat doet, zodat de diaken zichzelf volledig kan inzetten. Ik aarzel 
daarom om degene die geld werfi en besteedt 'diaken' te noemen. Evenmin 
als degene die geld geeft, zonder dat het hem of haar echt iets kost, een 
diaken is. Natuurlijk zijn er wel momenten dat de 'buro-mensen' zich per- 
soonlijk in directe noodsituaties inzetten en daar klappen kunnen oplopen. 
Maar meestal zijn dat de uitzonderingen die wel de persoonlijke motivatie, 
maar niet altijd de buro-organisatie ten goede komen. Het werkt ontnuchte- 
rend om werelddiakonaat te zien als bijna uitsluitend voorwaardenschep- 
pend voor diakonaat ter plaatse in het Zuiden. Het kan ons bescheiden en 
zakelijk maken. Werelddiakonaat doet hetzelfde als de meest andere fonds- 
wervende organisaties. Er kan verschil ontstaan als het 'werelddiakonaat' 
open blijkt en zich laat bevragen door het 'diakonaat': door de vragen, uitda- 
gingen en inspiratie van de mensen die zich in hun situatie inzetten voor 
armen en verdrukten. Daar ter plaatse moet blijken of er een meerwaarde is 
van het 'diakonaat' in vergelijking met niet christelijke vormen van hulpver- 
lening. En die meerwaarde kan, als die er is, ook het werelddiakonaat mis- 
schien een meerwaarde geven. Gelukkig is er naast de 'meerwaarde' ook de 
'meer-mogelijkheid'. Kerken vormen wereldwijd - zeker idealitair - het 
grootste netwerk voor onderlinge solidariteit in deze wereld. Mits ze zich 
ook goed en efficient in oecumenische netwerken organiseren. 

ANDERE VORMEN? 
De vraag of er in het werelddiakonaat andere vormen zijn dan geld geven, is 
beslissend voor de kwaliteit van het werelddiakonaat. Wanneer hulp gebo- 
den moet worden, moet eerst de situatie waarin dat gebeurt geanalyseerd 
worden. Armoede en onderdrukking zijn in de eerste plaats een vraagstuk 
van verkeerde politieke en economische structuren. Het is een vraagstuk van 
macht, zowel nationaal als internationaal. Vanuit die analyse kan naar voren 
komen dat financiele hulp voor projecten het beste is wat we kunnen doen. 
Maar in veel gevallen is een verandering van politiek - ook in de eigen 
samenleving - belangrijker. Vanuit die analyse blijkt soms zelfs dat het beter 



is om niets te doen, om niet met de geld- en cultuurmacht van het Noorden 
in het Zuiden te intervenieren. Omdat de mensen naar hun eigen gevoel 
daardoor op den duur alleen maar verder achterop raken. Zo is het woord 
'ontwikkeling' bij velen in het Zuiden een verdacht woord geworden. 

Verandering en beinvloeding van politiek en economie in het Noorden ten 
gunste van het Zuiden: ook dat kan diakonaat zijn en is dat meestal ook 
meer dan alleen maar geld geven. Het speelt zich weliswaar niet af in een 
directe ontmoeting met mensen in nood, maar het heeft wel het karakter van 
een persoonlijke inzet. Je moet een keuze maken, je kwetsbaar opstellen en 
er tegen kunnen dat je soms belachelijk wordt gevonden; bijvoorbeeld wan- 
neer je er bij de plaatselijke supermarkt op aandringt om Max Havelaar kof- 
fie in de schappen te zetten. Of wanneer je de straat op gaat om te demon- 
streren en daarom vreemd gevonden wordt door de buren. Of wanneer je in 
een gesprek met kamerleden over de schuldencrisis vreemd gevonden wordt 
wanneer je verwijst naar bijbelse richtlijnen voor het omgaan met rente en 
schulden. Natuurlijk kent ook dit werk van beinvloeding van politiek en 
economie zijn technisch organisatorische, vakmatige en specialistische kan- 
ten, zoals die nu ook in het Bureau Beleidsbeinvloeding Ontwikkelingssa- 
menwerking (BBO) hopelijk gerealiseerd zullen worden. Maar het BB0 zal 
moeten proberen om een relatie te leggen met de persoonlijke inzet van 
kerkleden en anderen. Het woord politiek diakonaat is met het langzame 
verdwijnen van 'politiek in de kerk' en de angst die daarvoor bestaat in dis- 
krediet geraakt. Maar als het gaat om de meest effectieve hulp aan armen en 
onderdrukten, is moeilijk duidelijk te maken waarom geld geven een betere 
of zelfs christelijker methode zou zijn dan de straat op gaan om te demon- 
streren. Nu is demonstreren in een tijd van toenemende individualisering 
ook een methode die op effectiviteit bevraagd mag worden. De politiek is 
zich meer bewust geworden dat aantallen niet altijd veel zeggen en dat de 
ene roep tegen de andere uitgespeeld kan worden. Kerken moeten dit onder 
ogen zien, maar zolang we kerk-zijn nog als een groepsgebeuren durven 
zien, moeten we ons niet schamen ons als groep te mobiliseren. Van de 
Duitse kerken is bekend dat ze in stilte hebben geprobeerd om strijdende 
partijen uit landen in burgeroorlog met elkaar in contact en in gesprek te 
brengen. En soms met resultaat. Dit is van de Nederlandse kerken misschien 
te veel gevraagd, ook omdat het nogal kostbaar is. Maar bij diakonaat horen 
ook durf, inventiviteit en de bereidheid risico's te lopen. 

ZICHTBAARHEID 
De resultaten van hulpverlening moeten zichtbaar zijn en geevalueerd kun- 
nen worden. Daarbij is de roep om zichtbaarheid van de kant van de gever 



- wat ook de fondswerving beinvloedt - groter dan de roep om een deskun- 
dige evaluatie. Want dan kunnen soms lastige vragen naar voren komen; bij- 
voorbeeld of het succes van een project niet ten koste gaat van andere initia- 
tieven in de streek. Maar zeker bij de donororganisaties en bij de overheid is 
er steeds meer aandacht gekomen voor een goede evaluatie. Daarbij ontstaat 
het risico dat wat niet kwantitatief gemeten kan worden, minder gewaar- 
deerd wordt. De grotere aandacht voor economische projecten ten koste van 
bewustwordingsprojecten kan daarvan wel eens een signaal zijn. Hetgeen 
niet wil zeggen dat deze verschuiving op basis van veranderde maatschappe- 
lijke inzichten en nuchtere evaluaties niet intens voor een deel gerechtvaar- 
digd is. Deze moeilijkheid van de concrete zichtbaarheid van resultaten 
speelt ook bij het bewustwordingswerk en de politieke beinvloeding in 
Nederland een rol. Het is goed te beseffen dat wij hier een verlegenheid 
delen met projecten voor bewustwording en organisatie in het Zuiden. 

Een van de meest boeiende discussies over zichtbaar maken speelt zich nu 
af rond 'milieu en ontwikkeling'. Het is duidelijk dat het consumptiepeil in 
het Noorden moet dalen en dat er in het Zuiden grote behoefte is aan eco- 
nomische groei om mensen te helpen in hun basisbehoeften te voorzien. Die 
groei in het Zuiden zal voorlopig nog wel niet 'duurzaam' kunnen zijn, zeker 
wanneer de rijke landen het geld daarvoor niet beschikbaar stellen. Als wij 
minder groeien of zelfs achteruitgaan in materiele consumptie, ontstaat er in 
het Zuiden ruimte voor groei. Dat leidt tot een eerlijker verdeling van de 
milieugebruiksruimte. Maar hoe zorg ik er voor dat mijn minder gereden 
autokilometers het Zuiden te goede komen. Is dat beleefbaar, zichtbaar te 
maken, zodat het ook motiveert om de auto te laten staan. Op dit terrein lig- 
gen nog grote uitdagingen voor overheid en particuliere organisaties en hun 
onderlinge samenwerking. De op gang gekomen discussie over de 'verhan- 
delbaarheid' van de milieugebruiksruimte raakt duidelijk aan het vraagstuk 
van de zichtbaarheid. 

Aan het zichtbaar maken van resultaten kan ook wel het een en ander 
gedaan worden. Politici of mensen uit het bedrijfsleven zullen meestal niet 
toegeven dat ze in hun gedrag beinvloed zijn door politieke actie of lobby en 
zo tot andere gedachten gekomen zijn. In landen met andere kiesstelsels, 
bijvoorbeeld een districtensysteem, waar een veel directere relatie is tussen 
kiezer en gekozenen, is dit wellicht meer te verwachten. In Nederland heerst 
er wat dit betreft een andere politieke cultuur. Wanneer een politicus toe- 
geeft tot andere gedachten te zijn gekomen, strekt dit niet alleen hemzelf tot 
eer, maar wat belangrijker is: hij geeft de mensen de moed om naar de poli- 
tiek toe actief te zijn en geeft zo hoop. Ook aan de kant van de lobby en de 



actie kan het een en ander verbeterd worden. Er moet goed gepland en 
georganiseerd worden. En ook al mag het doel concreet-utopisch benoemd 
worden, de te maken stap moet realistisch worden ingeschat. Dan is het 
resultaat meestal beter zichtbaar en wat er aan meer resultaat behaald wordt, 
kan dan ook extra gevierd worden. 

Maar binnen de kerken mogen deze realistische benaderingen ook weer niet 
het laatste woord hebben. De geschiedenis van het christendom is er vol van 
- en heeft daar zelfs zijn kern: het kruis - dat nederlagen later overwinningen 
blijken te zijn en overwinningen nederlagen. Het goede doen omdat het 
goed is. Omdat daar volgens het evangelie de belofte op berust. Het goede 
doen: opkomen voor armen en onderdrukten. Daarbij is meer aan de hand 
dan zichtbaarheid en effectiviteit. Geloven in wat je niet ziet, maar wat als 
oprechte daad van inzet en solidariteit op een positieve wijze neerslaat, 
bezinkt in onze verwarde en gecompliceerde geschiedenis en zal daar eens 
vrucht zal dragen. 



DE VERHOUDING TUSSEN NOODHULP 
EN STRUCTURELE HULP 
Gert Jan van Apeldoorn 
Hans Linnemann 

Het is in de westerse wereld gangbaar om noodhulp en structurele hulp als 
heel verschillende zaken te zien. Noodhulp is ons charitatieve of humani- 
taire antwoord op rampen; structurele hulp beoogt ontwikkelingsprocessen 
te versterken. In tegenstelling tot het langdurige ontwikkelingsproces, werd 
en wordt een ramp vaak gezien als een plotselinge, overrompelende gebeur- 
tenis, veroorzaakt door van buitenaf komend onheil, die in korte tijd veel 
slachtoffers maakt. Wie voor informatie aangewezen is op de media, krijgt 
dat beeld ook keer op keer bevestigd. Toch is het niet juist. 

ONMIIKKELINGSPROCES EN RAMPEN 
Zoals onder andere SOH in de praktijk constateert (Jaarverslag 1990, p.1 l) 
is een ramp in negen van de tien gevallen een uitvloeisel van een structurele 
noodsituatie. Structurele noodsituaties ontstaan waar het ontwikkelingspro- 
ces mensen marginaliseert, naar de rand van het bestaan dringt. Armoede is 
de grondoorzaak van kwetsbaarheid voor extreme gebeurtenissen, voor het 
daar gemakkelijk slachtoffer van worden. Dat is ook statistisch te zien: 
rampen in arme landen veroorzaken stelselmatig meer slachtoffers dan een 
overeenkomstig gebeuren in het rijke Noorden. En vooral de armsten wor- 
den door rampen getroffen. Die kwetsbaarheid voor rampen zit dus al in de 
dagelijkse situatie van de armsten. Voor het begrijpen van en het optreden 
tegen rampen zijn de niet-extremen minstens even belangrijk als de extreme 
gebeurtenissen die de direkte aanleiding kunnen vormen voor een ramp. 
Met andere woorden: wie tegen rampen wil optreden, moet bij het ontwik- 
kelingsproces zijn. Daarom kunnen noodhulp en structurele hulp niet zo 
gemakkelijk gescheiden of zelfs onderscheiden worden als de meesten van 
ons gewend zijn te doen. Nu de samenhang tussen ontwikkelings-proces en 
rampen beter en breder wordt onderkend, komen ook eisen naar voren 
waaraan beide vormen van hulp moeten voldoen om werkelijk hulp te zijn. 
Die eisen zijn bekend, al kunnen ze hier alleen heel kort worden aangeduid'). 



EISEN AAN HULPVERLENING 
Elke langdurige ontwikkelingsbetrokkenheid (structurele hulp) hoort als 
vaste onderdelen te hebben: rampenpreventie en beleid om de gevolgen van 
rampen zo klein mogelijk te maken. Cynisch gezegd is dat alleen al zo uit 
eigenbelang van de donororganisatie - want anders blijven aardbevingen, 
droogtes en overstromingen overrompelende en verstorende gebeurtenis- 
sen, die een structureel project 'opeens7 onmogelijk maken of tenminste 
jaren achteruit kunnen zetten. Evenzeer behoort noodhulp zich vooral te 
richten op de situatie na de eerste, acute, noodsituatie, op de fasen van her- 
stel en wederopbouw. Met vragen als: hoe kan in het ontwikkelingsproces de 
kwetsbaarheid van de armsten worden verlaagd en hun weerbaarheid ver- 
groot? Hoe kan worden voorkomen dat structuren steeds in het voordeel 
van de elite werken? Hoe kunnen eisen van ecologisch evenwicht worden 
gerespecteerd? Want verbetering van de leefsituatie van de armen is het bes- 
te middel tegen rampen. Hoe noodhulp en structurele hulp zouden moeten 
veranderen is wel bekend, maar het is kennelijk bijzonder moeilijk om de 
veranderingen in praktijk te brengen, al zijn sommige hulporganisaties daar 
een stuk verder mee dan andere. Er blijven namelijk aanwijzingen, dat gebo- 
den structurele hulp vaak juist rampengevoeliger maakt en dat als noodhulp 
bedoelde interventies een werkelijk herstel bemoeilijken. Sommige van de 
factoren, die toepassing van deze inzichten bemoeilijken, zijn overigens ook 
bekend. 

MYTHES 
Alhoewel evaluatie van uitgevoerde projecten steeds gangbaarder is gewor- 
den, blijft de toepassing van de lessen die daaruit te leren zijn langzaam en 
gebrekkig. De meeste hulporganisaties staan onder grote druk om met een 
beperkte staf heel veel snel klaar te krijgen. Er is dan weinig tijd voor naden- 
ken, voor staftrainingen om binnen organisaties of samen met anderen erva- 
ringen om te zetten in veranderingen. Er zijn ook andere vormen van druk. 
De uitvoerend directeur van OXFAM-America schreef ooit: 'Hulp-organi- 
saties geven stelselmatig toe aan de druk van crises, tijdslimieten, geldver- 
schaffers en uitvoeringsvoorschriften om het verkeerde soort hulp te ver- 
schaffen op de verkeerde manier en op het verkeerde moment'. Daarnaast 
hebben hulporganisaties last van het beeld van een ramp, zoals de media en 
overigens ook sommige noodhulp-organisaties zelf dat bevorderen, en dat 
dus bij een groot deel van het publiek leeft. Daarin zit een aantal hardnek- 
kige mythes, vooral ten aanzien van de respectieve rol van de slachtoffers 
zelf en van buitenlandse hulporganisaties. Een eerste mythe is dat de slacht- 
offers in een rampsituatie totaal hulpeloos zijn. Dat blijkt niet waar te zijn: 
slachtoffers hebben altijd een aantal middelen die ze kunnen inzetten en 



elke samenleving heeft vele manieren om met rampen om te gaan. En hoe 
lager op de sociaal-economische schaal, hoe (noodgedwongen!) zelf-red- 
zamer een gezin is; naarmate de 'self-reliance' hoger is, is het gemakkelijker 
met rampen om te gaan. Het grootste deel van de herstel-inspanningen komt 
van de armsten zelf. Een tweede mythe zegt dat rampen steeds situaties zijn 
waarin hulp van buitenaf geboden moet worden, omdat de slachtoffers het 
anders niet halen. Dat geeft de werkelijkheid niet goed weer. Hulp van bui- 
tenaf kan natuurlijk wel helpen, indieri op de juiste manier gegeven, maar 
Derde Wereld-samenlevingen hebben het eeuwen zonder gedaan. Totdat 
hulp wordt geboden die echt bij de lokale cultuur en omstandigheden past, 
zal het voordeel beperkt zijn. Een derde mythe wil doen geloven dat in een 
rampsituatie lokale mechanismen opeens niet meer werken - dat de ramp 
op een of andere manier omstandigheden schept waarin lokale organisaties 
(formele en informele) niet goed kunnen functioneren. Onderzoek toont 
aan dat eerder het omgekeerde het geval is en dat lokale mechanismen juist 
vaak beter werken in een crisis dan in normale tijden2). Het werkelijke 
gevaar is dat hulpprogramma's vanuit deze mythe werken en lokale organi- 
saties gewoon negeren - en daardoor kan hun functioneren in gevaar komen 
en hun geloofwaardigheid in de ogen van de gemeenschap worden onder- 
mijnd. Heel hardnekkig is ook de gedachte, dat buitenlandse organisaties 
altijd heel snel 'ter plekke' moeten zijn na een ramp, liefst met een flinke 
voorraad goederen bij zich. Sommige regeringen en organisaties hebben 
daar zelfs een standaardpakket voor, dat alleen maar hoeft te worden inge- 
vlogen. Daarom blijft het klachten regenen van mensen ter plaatse, zoals: 
'men doet alsof hongersnood een aardbeving is'. En andersom. Na de aard- 
bevingen in Mexico in 1985 boden organisaties uit 110 landen noodhulp, 
voornamelijk ongevraagd. De Mexicaanse regering moest officieel aan- 
geven, eerst in bedekte termen en toen heel bot, dat verdere voedselzendin- 
gen en artsenteams niet nodig waren. Allicht niet. Want een aardbeving heeft 
geen grootschalige invloed op voedselvoorraden. Na een aardbeving is er 
korte tijd behoefte aan heel veel extra medische zorg, maar 72 uur na de 
ramp zijn gewonde slachtoffers of geholpen of dood. 

ANDERE NOODHULP 
Een deel van de noodhulpverlening loopt gelukkig een stuk beter. SOH en 
andere organisaties hebben permanente relaties opgebouwd met lokale 
partners in het Zuiden. Met groepen van die partners wordt overlegd over 
hulpverlening - vooral als er geen ramp is. Dan worden afspraken gemaakt 
over coordinatie, taakverdeling, aanleg van noodvoorraden en mandaten 
voor besteding van noodhulpfondsen. Op die manier worden lokale organi- 
saties versterkt. En die kunnen het best garanderen, dat de hulp die geboden 



wordt goed aansluit bij lokale omstandigheden en wordt gedragen door 
instanties dichtbij de kwetsbare, maar zeker niet hulpeloze en doorgaans 
zeer actieve slachtoffers. Net als structurele hulp heeft goede noodhulp dus 
permanente partnerrelaties nodig. 

Hulp na rampen is een specialisme. Vaak wordt dat verdedigd met het argu- 
ment, dat na rampen snel reageren geboden is. En dat goede kennis nodig is 
van logistiek en distributie. Het is de vraag, of zulke vereisten het werkelijk 
specialisme goed aangeven. Of dat niet veel meer erin zit om te zorgen dat 
als het nodig is om van buitenaf in te grijpen, dit de slachtoffers helpt om 
hun normale leven zo snel mogelijk te hervatten. Het meteen na de ramp 
invliegen van een standaardpakket draagt daar zelden toe bij, want de ene 
ramp is de andere niet. Een noodhulporganisatie moet daarom weten, welke 
noden wel en welke niet ontstaan na een bepaalde ramp. 

Maar er is veel meer nodig. Om werkelijk te kunnen beslissen of ingrijpen 
nodig is, wat dan te doen, wanneer, via wie, moet de noodhulporganisatie de 
samenleving, zoals die voor de ramp bestond, heel goed kennen. Met die 
kennis is het mogelijk (van te voren) te zoeken naar ingrijpen dat herstel niet 
alleen mogelijk helpt maken, ook niet alleen ertoe bijdraagt, maar dat het 
hele proces versnelt. Ook daarin zit een groeiende overeenkomst tussen 
structurele hulp en noodhulp. Het lijkt algemeen geaccepteerd, dat een 
structureel project gebaseerd moet zijn op kennis van tenminste de sleutel- 
elementen van de lokale samenleving. Is die kennis niet even hard nodig om 
verantwoord in te kunnen grijpen na rampen? 

UITDAGINGEN IN KOMENDE JAREN 
Het bovenstaande roept de vraag op, of betere noodhulp en betere structu- 
rele hulp niet veel meer op 'elkaars terrein' moeten opereren dan doorgaans 
wordt aangenomen - en dan de officiele taakverdeling tussen hulporganisa- 
ties dikwijls suggereert. Daarnaast toont elke vooruitblik naar de resterende 
jaren van deze eeuw dat de armsten op onze planeet onder andere een effec- 
tieve hulpmachine nodig zullen hebben om de uitdagingen aan te kunnen. 
Een machine die niet alleen meer, maar ook betere hulp levert. Dat vraagt 
veel meer donorcoordinatie dan nu nog gebruikelijk is-de huidige 'netwer- 
ken' voorkomen niet dat de ene (groep) onbedoeld afbreekt wat de andere 
(groep) wil opbouwen. Anderzijds lijkt specialisatie onontkoombaar, omdat 
hulp alleen helpt als die aangepast is aan de haast oneindige verscheidenheid 
van ontwikkelingsbehoeften en -situaties. Dat het traditionele onderscheid 
tussen noodhulp en structurele hulp daarbij een van de belangrijkste speciali- 
satielijnen moet vormen, lijkt minder vanzelfsprekend dan tien jaar geleden. 



') Ze zijn, eveneens kort, te vinden in het Jaarverslag 1990 van SOH. Zie voor een uitwerking 
bijvoorbeeld: 'Ontwikkelingssamenwerking in een structureel noodgebied. Nederlandse 
Medefinanciering en Plattelandsontwikkeling in de Sahel', DGIS-rapport DPO/MP no. 
22, Den Haag, mei 1985. En voor eisen aan noodhulp in het bijzonder: Frederick C. Cuny, 
'Disasters and Development', Oxford University Press 1983.' 

zie bijvoorbeeld Cuny, op. cit., en Carlos Monsivais 'La autorganizacion ciudadana equiva- 
lio una desobediencia civil', in Esto paso en Mexico, Ed. Extemporaneos, Mexico DF, 
1985. 



SOH EN DE WERELDRAAD: 
EEN NOODHULP-PERSPECTIEF 
Nico Keulemans 

Veertig jaar in de woestijn: is die titel juist? De waterlanders in de Vesting 
Holland - zelfs zij die een wijdere blik kregen door uit te breken over de 
wijde wereldzeeen - neigen ertoe om de woestijn te zien als een zandbak van 
droogte en dorst. Echter, de Woestijn leeft!, in zijn majestueuze eenzaam- 
heid met zijn onafzienbare ruimte, nodend tot overdenking onder de onein- 
dige sterrenhemel. 'Veertig jaar in de woestijn' moet van SOH een 'denker- 
tje' hebben gemaakt.. . Is dat zo? Mozes was veertig jaar in de woestijn, om 
na alle bezoekingen daar de eeuwigheid te be-erven. Jezus was 'maar' veertig 
dagen in de woestijn om verzocht te worden, en concludeerde: 'Niet alleen 
bij brood zal de mens leven.' 

Op het huidige keerpunt in onze geschiedenis rijst voor ons ook het beeld 
op van Nebukadnezar. Ons oog valt dan op zijn voeten van leem en ijzer. Ze 
zijn niet te mengen, ondanks huwelijken en topconferenties, kapitalisme en 
communisme, dictatuur en democratisering, rijk en arm. Gelukkig is die 
steen (uit Nebukadnezars' droom) op komst: de stamper in de vijzel van 
deze wereld. Maar op dit moment staat ons wereldbeeld op het broze 
onderstel van rijk en arm, ... die zich niet mengen. Wat voor perspectief biedt 
deze tegenstelling arm - rijk waar alles om draait, vooral ook in de nood- 
hulp? 

Ons thema hier is: SOH en de Wereldraad, of ruimer gesteld: de Wereldraad 
en zijn deelgenoten uit het Noorden. Ik verkies die term boven de kreet 
'westerse donoren' om het element van wederkerigheid in multilateraal ver- 
band centraal te stellen. Daarbij richt ik me nu op het noodhulpperspectief: 
hulp aan mensen in nood als basis van het Diakonaat. Waar staan de 
Wereldraad van Kerken en SOH gezamenlijk voor, in hun goede relatie? 
Wat we gemeen hebben is als christenen samen - in al onze variatie - een- 
drachtig te streven naar het gemeenschappelijke doel. 

SOS 
Veertig jaar geleden werd SOH opgericht, vrijwel gelijktijdig met de Wereld- 
raad en met soortgelijke doelstellingen. Het waren merendeels westerse 



initiatieven, ook al hield D.T. Niles de preek en was de kerk van Haile Selas- 
sie 'founding member) toen de grootste. SOH zou nu waarschijnlijk SOS 
gedoopt worden, voor (oecumenische) samenwerking, geen eenrichtings- 
maar tweerichtingsverkeer. Ons streven van toen heefi zich ontwikkeld tot 
gelijkwaardige vertegenwoordiging rondom een ronde tafel, zoals ingevoerd 
door het Diakonaat van de Wereldraad. (Ook al voeren de Assemblee en het 
Centrale Committee nog steeds de dialoog tussen podium en zaal). Is het 
oecumenisch elan zoek? Ook al is de beweging doorgeslagen naar institutio- 
nalisering, het is als de slinger van een klok op zoek naar het juiste midden, 
dat wel steeds gevonden maar tegelijk ook weer gepasseerd wordt. De ronde 
tafel is er gekomen als werkwijze na veertig jaren van overdenking, begin- 
nend met meditatie (als opfrisser), en alle zaken op de tafel, leidend tot 
gezamenlijke (oecumenische) besluitvorming. Dan (in de geest van Larna- 
ca) gaan we over tot de uitvoering in een regionaal gerichte opzet in erken- 
ning van de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerken (een reforma- 
torisch beginsel), in oecumenische discipline (na El Escorial) uitmondend 
in de Zevende Assemblee: 'Come Holy Spirit, renew the whole Creation. 

ACTIEPROGRAMMA 
Ik geef een voorbeeld, in feite een vergelijking, om mijn benadering uiteen te 
zetten. 

Als er nu een ramp plaats vindt, verschaffen de media het eerste nieuws, 
gevolgd door de informatiesystemen van de UNO en het Internationale 
Rode Kruis. Gelijktijdig legt de Wereldraad contacten met kerkelijke part- 
ners. Daarop volgt het 'appeal' (de oproep voor geld en goederen, soms 
mensen), inspelend op de noiien en behoeften zoals tot uitdrukking 
gebracht door de partners in het rampgebied. Ter illustratie kiezen we de 
droogte in Afrika. In 1984 werd tijdens een diner stante pede het CDAA 
(Churches' Drought Appeal for Africa) opgericht door de internationale 
christelijke hulporganisaties. Nu is het zo dat samen eten verenigend werkt, 
maar het is de vraag of de besluiten de blaasproef kunnen doorstaan. Dit 
jaar ging het andersom. Het Genootschap van Raden van Kerken in Oost- 
en Zuidelijk Afrika (FOCCESA) saqen met de Regionale Raad van 
Kerken in Afrika (AACC) begon na een paar maanden van overdenking 
gevolgd door uitvoerig overleg aan een geleidelijke ten uitvoerlegging, in 
ieders verantwoordelijkheid als nationale en plaatselijke kerken. De ont- 
vangst van plannen was lauwtjes, tot dusverre. Toch was dit principe juist en 
zo was het in 1986 bij de evaluatie van de CDAA afgesproken: overdenking, 
inventarisatie en gezamenlijk overleg. Wat heeft ontbroken is raadpleging ter 
plaatse met mensen zelf; dat vindt nu methodisch maar steekproefsgewijs 



plaats. Het resultaat is: elf landenprogramma's van voedselhulp met trans- 
portkosten, watervoorziening, etc. De totale kosten zijn 21 miljoen dollar, 
een record. Maar, 'niet brood alleen': waar zijn de elementen van troost, van 
pastorale verzorging, van solidariteitsuitingen, die je van een mensgerichte 
door de motor van de Liefde gedreven organisatie mag verwachten? We 
weten er nog steeds geen weg mee.. . 

Getuigenis en Dienst: de eerste hoofdstukken van de Handelingen der 
Apostelen geven er een goed beeld van: in hoofdstuk 3 verhaalt de schrijver 
hoe Petrus en Johannes een (nood?)kreet om een materiele gave vertalen in 
werkelijke genezing via 'instant' noodhulp van structurele aard met getuige- 
nis. En Stefanus (hoofdstuk 6) wordt al snel van opperverdeler de opperpre- 
diker, inclusief wonderen en tekenen, met alle gevolgen van dien. Of zoals 
Jezus het vertelt en de plaatjes in onze kinderbijbels het illustreerden: die 
Samaritaan (Palestijn), de gewonde Jood op zijn ezeltje ondersteunend. 
Eerst had hij hem een beker koud water en wondbehandeling gegeven en 
vervolgens aan een bed in de herberg geholpen plus geld voor de hotelreke- 
ning. Diakonaat en gastvrijheid in optima forma. 

DRIE FASEN 
Laat ons de eeuwenoude en voortgaande getuigenis omzetten in een heden- 
daagse boodschap in de gegeven situatie. We onderscheiden de gebruike- 
lijke'drie fasen: 

1 .  Directe noodhulp. 
Van essentieel belang is het om uit te gaan van overleg met alle betrokke- 
nen, waarin de lokale gemeenschap - inclusief de kerken ter plaatse - 
centraal staat, met daarbij andere lokale mensen, de landelijke kerk, de 
autoriteiten en een selectie van mensen van buitenlandse kerken in de 
regio en in de wereld, met mensen van Noord en Zuid. Daar zijn vooraf 
lijsten voor aan te leggen, per land. De actie daarna moet uitgevoerd wor- 
den door de plaatselijke kerken met aanhang plus hulp van de nationale 
kerken en verre naasten via de Wereldraad. Deze hele opzet van overleg 
en actie moet reeds planning voor de toekomst inhouden. 

2. Herstel 
In het Engels worden de woorden 'rehabilitation' en 'recovery' door 
elkaar gebruikt. Herstel is een goede vertaling, mits met inbegrip van ver- 
nieuwing en verbetering. Deze tweede fase moet zo mogelijk worden 
ingevoerd in het lopende ronde tafel systeem of anders tot zo'n opzet 
leiden, met deelaame van de lokale gemeenschap plus andere betrokke- 



nen. Zulk overleg in planning in deze tweede fase vereist vaste toezeggin- 
gen en moet helpen aan terugkeer tot beter: voortgang in het normale 
ontwikkelingsproces, waarin de ramp een breuk was. 

3. Voorbereidheid 
Dit is een zaak van bewustwording en training, gebaseerd op eigen ken- 
nis, ervaring en cultuur. Het berust op erkenning van de eigen lokale ver- 
antwoordelijkheid die vorm moet krijgen. Na de droogte in Afrika in 
'84-'85 was dit besluit niet opgevolgd. 

1 

CONCLUSIES 
Het is een voorrecht voor zowel SOH als de Wereldraad om belast te zijn 
met (de coordinatie van) noodhulp. Het is een last, maar dat geldt voor ons 
gezamenlijk, in de uitoefening van het meest wezenlijke van het werelddia- 
konaat is: gaven delen wereldwijd met mensen in nood met name de zoge- 
naamde kwetsbare groepen. We zijn er nu langzamerhand achter dat kwets- 
baarheid en armoede synoniem zijn. De remedie ligt in de noodhulp, die 
gevolgd wordt door versterking van de geestelijke veerkracht en het mate- 
riele weerstandsvermogen van de mensen. Met andere woorden: van kale 
noodhulp naar herstel met perspectief. Dat is een ontwikkeling die SOH zelf 
doorleefd heeft in deze veertig jaren en die ze vorm zal willen geven in de 
komende jaren, in het nieuwe tijdperk. Noodhulp en herstel tot verbetering, 
in het kader van terugkeer tot normale ontwikkeling als deel van een levens- 
proces waarin een menswaardig bestaan voor allen prioriteit heeft. 

In de oude reformatorische traditie in Nederland (van voor mijn tijd) was 
het gebruikelijk dat de zondagse preek werd gehouden in drie punten met 
toepassing. Niemand kan Christus' boodschap: 'Ut Omnes Unum Sint'; 
beter samenvatten dan Paulus deed in 1 Corinthe 12 en 13: 'Als deelgeno- 
ten in een lichaam, in Geloof, Hoop en Liefde'. 

- We moeten blijven Geloven in ons werk, zelfs bij minder elan. 
- We moeten blijven Hopen hoe uitzichtloos de ontketende haatuitbarsting 

in Joegoslavie ook is (of de 'verwoestijning', door ondoordacht handelen 
in Afrika). 

- We moeten ons werk in Liefde blijven doen: niet alleen ons werk op zich, 
maar ook ongeacht en met inbegrip van al die minder aangename mensen 
voor en met wie het werk moet gebeuren.. . 

Blijf er maar aan staan, in vernieuwing van de ganse Schepping, beginnend 
bij jezelf: 'Het leven begint bij veertig!' 



PARTNERS EEN STA P 
Rita Rahman 

WERELDDORP 

VOORWAARTS? 

'We leven in een global village, een groot werelddorp', wordt steeds vaker 
uitgeroepen. Terecht, als het gaat om vragen van de degradatie van het 
milieu, droogte, honger, vluchtelingen en het gat in de ozonlaag of de uit- 
stoot van CO,. Activiteiten in een gemeenschap in de wereldsamenleving 
kunnen het toekomstperspectief van andere gemeenschappen beinvloeden, 
soms direct maar ook indirect door de intensieve berichtgeving via de satel- 
liet. Vandaar ook de oproep om een gezamenlijke strategie voor een duur- 
zame ontwikkeling in de wereld, gedaan op de bijeenkomst van UNCED in 
Rio de Janeiro in juni 1992. Maar reacties op die oproep verschillen naar 
gelang de machts- of onmachtspositie in het werelddorp en over de uitkom- 
sten van Rio bestaat grote verwarring. In zijn algemeenheid is men het 
erover eens dat in de huidige wereldsamenleving de volkshuishoudingen 
van de ruim 160 landen met elkaar verstrengeld zijn. Maatregelen van over- 
heden, ondernemers, wetenschappers, handelaren, geldbeheerders, legertop 
en speculanten hebben niet alleen gevolgen voor de eigen burgers, maar ook 
voor burgers in andere landen. Samenwerking, partnerschap tot wederzijds 
voordeel is van belang. In de wereldwijde oecumene bestaat dat inzicht al 
langer en wordt partnerschap gekoppeld aan wederzijdse verantwoordelijk- 
heid voor een wereldsamenleving gebaseerd op Vrede, Gerechtigheid en de 
Heelheid van de schepping als christelijke opdracht. De Wereldraad van 
Kerken in Geneve is al enige jaren bezig met het richting geven aan dit 
wereldwijde verbond van kerken en kerkelijke organisaties, bekend onder 
de aanduiding Conciliair Proces. 

Uitgangspunt is daarin, dat de christelijke beweging wereldwijd, over de 
grenzen van cultuur en historie heen, zich in gezamenlijke verantwoordelijk- 
heid en in gelijkwaardigheid van deelnemende partijen, kan verbinden 
omdat zij geinspireerd wordt vanuit het geloof in een schepper en een mens- 
beeld. De mens als beelddrager Gods, ongeacht huidskleur, ras, sexe of cul- 
tuur, met Jezus Christus als voorbeeld van een solidaire inzet voor verdruk- 
ten en achtergestelden. Diakonaat, de dienst aan de naaste ver weg en dicht- 
bij, is dan het in daden omzetten van de opdracht zoals verwoord in ver- 
schillende passages in de bijbel die op haar beurt vertaald is in vele talen. 
Een leidraad in de 'global village'. 



PARTNERSCHAP 
Maar behalve een leidraad, een gemeenschappelijk verstaan van de bijbelse 
opdracht is het ook nodig dat oecumenisch partnerschap wordt ontwikkeld. 
Dat is de coordinatie en samenwerking in het veld tussen kerken, kerkelijke 
organisaties en gelovigen wereldwijd. De vrouwenorganisaties aangesloten 
bij de vrouwendesk van de Wereldraad van Kerken verwoorden dit streven 
naar oecumenisch partnerschap in hun oproep: 'We cannot dream alone") 
en vragen aan gemeenschappen wereldwijd om hun droom over gerechtig- 
heid en vrede te versterken en te vernieuwen. Christelijke gemeenschappen 
in Nicaragua2) stellen daarbij dat de oecumenische beweging in de wereld 
niet geroepen is te herhalen maar te scheppen, te vernieuwen, om te vormen. 
De kerk (plaatselijk, regionaal en wereldwijd) is pelgrim van God, een 
gemeenschap die leert, die dient en die waagt. Volgens Ngugi Wa Thiongo3) 
moeten Afrikaanse christenen de kerk in Afrika stimuleren tot dekolonisa- 
tie en zichtbaar maken dat het christendom niet uitsluitend verbonden is 
met kolonialisme en uitbuiting maar ook met bevrijding van verdrukten en 
achtergestelden. Uit bovenaangehaalde uitspraken moge direct blijken hoe 
pluriform de belangen binnen de oecumene zijn. Coordinatie en samenwer- 
king wordt er niet gemakkelijker op. De deelnemers aan het oecumenisch 
partnerschap zijn historisch en contextueel bepaald. De invulling van vrede, 
gerechtigheid en de heelheid van de schepping kan verschillen en korte ter- 
mijn-doelen kunnen soms zelfs strijdig zijn. Het streven naar partnerschap is 
een ideaal in het verschiet, dat hopelijk dichterbij komt door pragmatische 
afspraken en compromissen. Bij het oecumenische partnerschap is het uit- 
gangspunt de gezamenlijke gelijkwaardige inzet en winstdeling in het voor- 
deel van de materieel zwakkere partij. Het gaat tenslotte om het delen van 
Gods gaven, waarvan mensen rentmeesters zijn en geen bezitters. 

De Wereldraad van Kerken, als instituut van dit verbond, zou daarbij con- 
trole moeten uitoefenen en de regelgeving bewaken. Hiermee komt het 
begrip oecumenische discipline in zicht. Al ruim twintig jaar worden pogin- 
gen ondernomen die er hoofdzakelijk op gericht zijn de overdracht van hulp- 
middelen (financien, kennis, know-how en hulpgoederen) van Noord naar 
Zuid vorm te geven in termen van partnerschap. Dat veronderstelt ook een 
input van Zuid naar Noord in het delen van materiele en immateriele gaven. 
De randvoorwaarden worden vastgelegd in modellen. 
Het doel van het verbond komt overeen met de algemeen geldende doelen 
voor duurzame ontwikkeling: 

- Ecologische verantwoorde economische groei in de landen bevorderen 
tot het nivo van basiszelfvoorziening en het consolideren van een reserve 



voor hulp in noodsituaties, onder het beheer van maatschappelijke orga- 
nisaties waaronder kerken en gekozen overheden in die landen. 

- Verbetering van het bestuur in die gemeenschappen, inclusief het bestuur 
van religieuze instellingen, en wel zodanig dat de belangen van alle lagen 
in zicht zijn en interne herverdelingsmechanismen functioneren; ook dat 
democratie en de bescherming van mensenrechten tot de dagelijkse 
zekerheden van alle leden van die gemeenschappen kunnen behoren. 

- Verbetering van de toegang tot kennis en know-how, ook internationaal, 
met de mogelijkheid van gelijkwaardige deelname aan duurzame ontwik- 
keling en bescherming van de leefomgeving en de biologische soorten. 

- Ontwikkeling van alle lokale culturen in de richting van een internatio- 
naal geaccepteerd normen- en waardenstelsel dat de basis vormt voor een 
oecumenische discipline voor delen en zorg voor de medemens ongeacht 
ras, sexe, religie of geografische woonplaats. 

Praktisch gaat het veelal om de financiering van projecten en programma's 
van kerkelijke organisaties in Zuid en Oost, de inzet van deskundigen (per- 
sonele assistentie), de uitwisseling van ervaringen en inzichten en het bieden 
van noodhulp en hulp aan vluchtelingen en slachtoffers in ramp- of oorlogs- 
gebieden. 

DONOR-ONTVANGER-RELATIES 
In het kader van het oecumenisch partnerschap zijn er verschillende model- 
len voor donor-ontvanger-relaties. 

1. De consortia benadering (nationaal) 
Een model voor verandering in de bestaande verdeling van taken en 
bevoegdheden werd gezocht in het organiseren van consortium-vergade- 
ringen, waarop een nationale Raad van Kerken in een ontwikkelingsland 
een samenhangend programma presenteert in aanwezigheid van verschil- 
lende donororganisaties uit Europa en een vertegenwoordiging uit de 
Wereldraad van Kerken te Geneve. Deze donororganisaties kunnen dan 
gecoordineerd tot programmafinaciering overgaan. Op een eerstvolgende 
consortium-vergadering vindt openbare verslaglegging en evaluatie 
plaats. Een consortium-vergadering zou transparantie in beleid weder- 
zijds moeten optimaliseren. Donororganisaties worden daarbij ook uitge- 
nodigd hun prioriteiten en criteria te expliciteren. Met consortium-verga- 
deringen is in 1972 begonnen. 

2. De country-programme benadering (nationaal) 
Lokale kerken in ontwikkelingslanden komen per land bijeen, wisselen 



ervaringen uit en stellen gezamenlijk een programma op voor de kerke- 
lijke betrokkenheid bij ontwikkeling. Aan christelijke donororganisaties 
wordt dit gezamenlijke country-programme ter financiering aangeboden. 
Dit vereist open financieringen c.q. bockgrant financieringen. Met deze 
programma's wordt een stuk beslissingsmacht overgedragen aan de ker- 
ken in dat land, terwijl er sprake is van een samenhangend geheel op 
nationaal niveau. Met dit model is men vanuit de Wereldraad al in 1973 
begonnen. 

3. Round-table structures (nationaal) 
In 1984 wordt op een vergadering in Zwitserland vastgesteld dat van 
'partnerschap' in de relatie tussen donoren en ontvangers nog niet veel 
terecht is gekomen. Donoren blijken zich in hun contact met ontvangers 
vrijwel te beperken tot het bespreken van financiele kwesties, en uit het 
totale aanbod uit een regionale resource sharing of uit een consortium- 
vergadering blijven donoren alleen 'populaire' projecten kiezen. Hier- 
tegen staat dat donoren zich beklagen over het feit dat de relatie met ont- 
vangende organisaties te sterk op een persoon binnen die organisatie 
gericht is. Dat zijn dan vooral personen die van de ene Wereldraad-verga- 

' dering naar de andere vliegen, zich het jargon hebben eigen gemaakt, de 
programma-presentatie domineren, maar feitelijk nauwelijks kunnen ver- 
halen over veldervaringen en knelpunten. Rond 1984 is daarom het 
model van de Round-table toegevoegd om de relatie tussen kerkelijke 
donor- en projectindienende organisaties te verbeteren. Dit model werd 
geintroduceerd ter vervanging van het consortia-model. Het verschil is de 
uitbreiding van de dialoog met resource persons uit het betrokken land 
als vierde partij, naast de deelnemende vertegenwoordigers van donor- 
agencies, de nationale Raad van Kerken en stafleden van Unit I1 van de 
Wereldraad van Kerken. Bij een Round-table benadering zitten dus niet 
alleen vertegenwoordigers van de overkoepelende nationale organisatie, 
maar ook lokale vertegenwoordigers (waaronder ook niet-kerkelijke 
organisaties) en andere betrokkenen. Alle aanwezigen dienen in het plan- 
nings- en monitoringsproces deel te nemen. Donoren dienen zich bij 
deelname aan een Round-table te committeren met een niet-bestemde 
financiele bijdrage, nog voordat de discussie over prioriteiten en pro- 
gramma's plaatsvindt. Hierin zit een belangrijke afwijking ten opzichte 
van de huidige werkwijze van donoren. Deze krijgen immers via het deel- 
nemen aan het overleg voldoende ruimte om gezamenlijk het beleid en 
het programma te bepalen. Op een Round-table bijeenkomst wordt ook 
een programma voor uitvoering in het Noorden vastgesteld in het kader 
van de internationale solidariteit. 



4. De area-benadering (regionaal) 
In maart 1978 is als follow-up van een consultatie van de afdeling 
CICARWS van de Wereldraad van Kerken een document verschenen 
over een nieuwe benadering in de ontwikkelingssamenwerking tussen 
kerkelijke donororganisaties en kerkelijke ontwikkelingsorganisaties in 
de Derde Wereldlanden. Uitgangspunt bij die benadering is dat de 'pro- 
ject-centred' benadering moet worden vervangen door een 'area-centred' 
benadering. Deze benadering heeft de volgende kenmerken: 
- Begonnen dient te worden met een analyse van de politieke, econo- 

mische, sociale en kerkelijke situatie van een bepaald gebied in relatie 
tot de 'global forcesy. 

- Op basis van deze analyse dient een omvattende strategie voor ontwik- 
keling van het gebied te worden opgesteld, waarbij projecten een 
onderdeel vormen van het totaal-plan. 

- De strategie wordt verder ontwikkeld via prioriteitsstelling. 
- Dit hele proces dient in nauwe samenwerking met CICARWS en 

andere (sub-)units van de Wereldraad van Kerken te worden opgezet. 
- Fondsen worden ook bestemd voor studies, workshops, support- 

encounters, solidarity networks, e.a., die alle moeten bijdragen aan 
human resource development. 

5. De regionalisatie 
Dit jongste model is een verdere uitwerking van de area-benadering en 
heeft als centraal doel het delegeren van de beleidsontwikkeling en prio- 
riteitsstelling in de samenwerking van Noord terug naar Zuid, maar dan 
met voldoende participatie van donoren in de initiele fase. Regionale 
beleidsontwikkelingsgroepen worden opgezet waarin projecthouders en 
donoren participeren. De uitkomsten van het overleg in deze groepen zijn 
bindend. De regionale Oecumenische Raden van Kerken zijn daarbij de 
coordinerende lichamen. 

PARTNERSCHAP IN DE PRAKTIJK 
De hierboven beschreven modellen zijn pogingen tot het vormgeven van het 
oecumenisch partnerschap. Opvallend is dat, hoewel nieuwe modellen wor- 
den geintroduceerd, de oude modellen ook in werking blijven. Donoren 
werken veelal ook nog bilateraal met partners die ook deelnemen aan een 
consortiumvergadering of een country-programme, terwijl ook partners 
regelmatig buiten de nationale afspraken om hun zaken met donoren op 
orde proberen te krijgen. Dat is dan ook de reden waarom nu discussies 
worden gevoerd over de oecumenische discipline. Wie controleert hoe met 
elkaar gewerkt wordt en wie intervenieert bij conflicten? Hoewel de Wereld- 



raad van Kerken, met haar stafbureaus, verondersteld wordt deze controle- 
rende - en sanctionerende taak uit te oefenen, blijkt de praktijk veel weer- 
barstiger. Conflicten tussen nationale Raden van Kerken in onder andere 
Afrika en kerkelijke donororganisaties in Europa zijn aan de orde van de 
dag. In een conflict kunnen donoren over het algemeen aan het langste eind 
trekken. Bijdragen kunnen simpelweg worden stopgezet. Voeg daaraan toe 
dat de staf van het bureau van Unit IV, dat in het bijzonder met de financiele 
stromen belast is, door de huidige opzet van het werk vaak niet in staat is tot 
meer dan het bewaken van de prioriteitsprojecten, die slechts een gering 
deel van de financiele overdrachten vormen, dan is de willekeur in de hui- 
dige oecumenische organisatie van partnerschap compleet. Het steeds weer 
zoeken naar nieuwe modellen is een prijzenswaardig streven, maar het niet 
grondig evalueren van oude modellen en het niet daadwerkelijk afschaffen 
van eerdere probeersels voegt niets toe aan de kwaliteit van het nagestreefde 
oecumenisch partnerschap. 

Terecht riepen de Afrikaanse kerken in een vergadering van de Regionale 
Raad van Kerken in Afrika (AACC) medio jaren zeventig om een morato- 
rium - het stoppen van financiele hulp. Want behalve de vele Wereldraad- 
probeersels leed het continent ook onder het uitproberen van verschillende 
ontwikkelingsmodellen door de ontwikkelingssamenwerkings-intelligentsia 
uit Europa en Noord-Amerika. De 'community development', de 'basic- 
needs benadering', de 'export-oriented development' en de structurele aan- 
passingsprogramma's zijn een greep uit de toverdoos ten behoeve van het 
oplossen van structurele problemen van armoede en honger in Afrika. 
Zoals de AACC het in haar publikatie 'The Right Time for Change' in 199 1 
verwoordt: 'considering the issues and the crisis in a haphazard way only 
contributes to a sense of powerlessness which maintains the status quo. ... 
among al1 the institutions that can presently be found in Africa, the family 
organisation alone is native to Africa. All the others are, generally speaking, 
copied from abroad.' Dat betekent volgens AACC niet dat het allemaal ook 
vreemd en vervreemdend voor Afrika is. Maar het is van belang dat nieuwe 
instituties en benaderingen wel verworteld raken in Afrika. Dat veronder- 
stelt een zorgvuldige samenwerking, waarbij hoge prioriteit wordt gegeven 
aan de ontwikkeling van Afrikaans leiderschap over die nieuwe instituties 
en modellen. Op dit moment, zo stelt de AACC, is er sprake van verwarring 
en conflicterende eisen en een gebrek aan een door de Afrikaanse kerken 
gezamenlijk uitgestippeld toekomstperspectief. De intensiteit van de crisis 
moge blijken uit het feit dat in een continent, waarin traditioneel een enorm 
potentieel lag voor intensieve dialoog tot in de kleinste dorpen en met ver- 
schillende sociale groepen en traditionele maatschappelijke organisaties 



(leeftijdsgroepen, sexegroepen, dorpshoofden, stamhoofden, krijgers, e.a.) 
in een streven naar consensus, de samenlevingen nu bestuurd worden door 
dictators en militairen. 

In een publicatie voor de volgende Assemblee van de AACC in oktober 
1992 worden lidkerken en kerkelijke organisaties in Afrika opgeroepen om 
met de beide benen op de grond en verworteld in de oude tradities van par- 
ticipatie en democratie te zoeken naar nieuwe modellen voor vrede, gerech- 
tigheid en de heelheid van schepping. Het gaat niet om nostalgische of senti- 
mentele uitspraken over het verleden, maar om het in eigen beheer hebben 
van de eigen ontwikkeling; of zoals de Wereldraad dat in de jaren zeventig 
verwoordde: 'Change-agent zijn van de eigen ontwikkeling'. Maar, zo merkt 
de AACC op, ook de huidige oproep uit Europa en Noord-Amerika al dan 
niet met harde hand, om de Afrikaanse staten te democratiseren, heeft een 
keerzijde. Regeringen en banken in Europa en Noord-Amerika roepen op 
tot het houden van verkiezingen en instelling van een meerpartijen-stelsel 
als voorwaarde voor hulp aan Afrika in crisis. Op het eerste gezicht een 
prima zaak, maar, zo vreest ook AACC, het is de vraag wie de dure instelling 
van een meerpartijen-stelsel zullen betalen. Het zou kunnen gebeuren dat 
de betalers die voor een goed deel buiten Afrika zitten ook de bepalers zul- 

1 len worden. Bovendien wordt gevreesd dat in de etnisch zeer pluriforme 

1 landen de meerpartijen-vorming politieke mobilisatie zal betekenen op 
t basis van etniciteit. De eerste tekenen hiervan zijn reeds aanwezig met 

mogelijke gevolgen voor oplaaiende inter-etnische conflicten die zich thans 
ook in verschillende Afrikaanse landen voordoen. De AACC roept daarom 
haar lidkerken op het democratische model uit Europa niet klakkeloos over 
te nemen, maar gericht te zoeken naar een democratie waarin ook have- 
nots, machtelozen en minderheden kunnen participeren. Een dergelijke 
democratie kan geen simpele imitatie van elders zijn: Afrika heeft nu drie 
decades van imitatie achter de rug, aldus de AACC, en het wordt tijd voor 
een meer volwassen zoeken naar wat in het belang van de hele gemeenschap 

l is. In het oecumenisch partnerschap kunnen kerken en kerkelijke organisa- 
ties aan dat zoeken bijdragen door vooral ruimte te maken voor die eigen 
ontwikkeling. De praktijk is echter volgens de AACC minder rooskleurig. 
Donororganisaties in Europa en Noord-Amerika kiezen er de laatste jaren 
steeds meer voor om hun eigen bureaus op te zetten in de verschillende 
Afrikaanse landen met eigen uitgezonden staf. Aan de Afrikaanse partners 
wordt de rol toebedeeld van assistenten. Een ontwikkeling, die haaks staat 
op het principe van oecumenisch partnerschap. 



SOH EN HET PARTNERSCHAP 
De Stichting Oecumenische Hulp participeert in dit geheel vanuit de bijzon- 
dere taakverdeling tussen de werelddiakonaten van de protestantse kerken 
in Ncdcrland. SOH biedt noodhulp en hulp aan vluchtelingen naast een 
programma voor voedingshulp. Voor de twee eerstgenoemde onderdelen 
worden in kerkelijke kring uitlopend naar de publieksmarkt fondsen gewor- 
ven, terwijl het voedingsprogramma door de Nederlandse overheid wordt 
gefinancierd. SOH wordt verondersteld bij noodhulp en vluchtelingenhulp 
vooral gebruik te maken van de kerkelijke kanalen in de hulpontvangende 
landen en daarbij bij tc dragen aan de ontwikkeling van het oecumenisch 
partnerschap. Wat is de praktijk van SOH's bijdrage in dit verband? De hou- 
ding van SOH in deze is op zijn minst ambivalent. De kerkelijke kanalen in 
Afrika worden veelal in tweede instantie ingeschakeld, wanneer niet een 
'meer professionele en meer efficiente' partner voorhanden is. Dit is begrij- 
pelijk, als we ervan uitgaan dat bij noodhulp adequaat en efficient handelen 
van levensbelang is. Maar kiest SOH soms voor de weg van de minste weer- 
stand? Is dit wc1 in overeenstemming met de oecumenische discipline? Al 
geruime tijd is er sprake van wenselijkheid tot het ontwikkelen van een pro- 
gramma om de kerkelijke partners in met name Afrika 'disaster prepared' te 
maken. Dit zou een trainingsprogramma moeten worden van samenwerking 
tussen de kerkelijke noodhulporganisaties uit Europa en de kerkelijke dia- 
konale organisaties in Afrika. Maar verder dan de wenselijkheid is SOH niet 
gekomen. Ondertussen wordt ten behoeve van de noodhulp in de Hoorn 
van Afrika nu opnieuw een Nederlandse medewerker aangetrokken door 
SOH die tijdelijk gestationeerd zal worden in Kenya ter coordinatie van de 
SOH noodhulp bijdrage in het gebied. Ondertussen is de AACC zelf bezig 
met een programma voor 'disaster preparedness' in Afrika. Per sub-regio 
(West, Oost, Zuid, Centraal etc.) zal een functionaris worden aangesteld. 
Voor West-Afrika is een dergelijke functionaris al aangesteld. Deze functio- 
narissen hebbcn tot taak om in hun toegewezen subregio's een noodhulp- 
structuur op te zetten. Dit moet een continu programma worden van trai- 
ning, gegevens verzameling en het creeren van een reserve aan getrainde 
vrijwilligers en een enigszins mobiele institutie. Men denkt aan een veelheid 
van vormen, waaronder modellen vergelijkbaar met dijkwachters in Neder- 
land of het reserve-corps bij de brandweer of het rampencomite. Mensen 
die oefenen en met elkaar een structuur bouwen, die ingebed is binnen een 
bestaand instituut, een lokale kerk, en die flexibel inzetbaar is. In dat proces 
is een goede samenwerking, uitwisseling van ervaring en afstemming tussen 
de oecumenische partners in Noord en Zuid van belang. Een uitdaging in 
het kader van het oecumenisch partnerschap, ook voor de jubilerende Stich- 
ting Oecumenische Hulp. 



De (potentiele) partners in Afrika willen af van het Sinterklazen syndroom 
uit Europa en de rol van Pieterbaas voor de partnerkerken in Afrika. Daar- 
bij worden de eigen tekortkomingen van de Afrikaanse kerken erkend. Maar 
het is tijd voor een nieuwe aanpak met het oog op een daadwerkelijk oecu- 
menisch partnerschap. De volgende zet is aan de jarige Stichting Oecume- 
nische Hulp. 

') 'We cannot dream alone'; a story of women in developement. R. Rebera. Uitgever WCC 
Publ., Geneve 1990. 

'Kerk steeds opnieuw'. Paul van der Harst. Uitgever: Raad voor de Zending, Oestgeest 
1991. 

3, Tijdschrift 'Wereld en Zending', nr. 2,1990. 



BEELDVORMING EN ETHISCHE 
GRENZEN BIJ FONDSENWERVING 
Coen Boerma 

'Vorige week liep de wereld hard, terwijl Afrika verhongerde. Ongetwijfeld 
is het de televisie die de persoonlijkheden maakt, en beelden van glim- 
lachende weldoeners worden afgewisseld met scenes van Ethiopische ske- 
letten. Het is de eerste keer dat Afrika overal in beeld is, maar helaas is Afri- 
ka zelf sprakeloos, uitgeteerd en hongerig'. Aan het woord is de Somalische 
schrijver Nuruddin Farah in reactie op een Britse televisiejournalist die in 
de jaren zeventig de Ethiopische hongersnood met indringende beelden op 
onze schermen bracht. De Oegandese auteur Sey Wava, die nu anderhalf 
jaar in Nederland woont, gaat nog een stapje verder. Hij vindt Nederland 
een prima land, niet te vergelijken met Duitsland en zijn rechts-extremisme, 
Engeland en zijn racisme of Amerika en zijn armoede'. Het enige negatieve 
van Nederland is het verschijnsel hulporganisatie. Net als Multatuli geschokt 
was door de wantoestanden in Indie, zijn de Nederlanders nu verbijsterd 
over de ongelijkheid in de wereld, en om zich goed te voelen willen ze geld 
geven. Daarmee hebben ze meer kwaad dan goed gedaan, omdat de Afrika- 
nen machteloos werden gemaakt.. . De steriotypen werden versterkt; zij kun- 
nen het niet aan, wij moeten ingrijpen. Er ontstaat een negatief beeld van 
Afrika. Enerzijds suggereren de acties dat ze geld in een bodemloze put 
gooien, anderzijds dat problemen worden opgelost. Hulpacties geven de 
indruk dat de Afrikanen nergens meer zijn als Europa niet helpt'. 

TELEVISIEBEELD 
Daar komt voor de media en met name voor de televisie iets bij. Om een 
groot publiek te bereiken moet men entertainen. 'De inhoud van een fond- 
senwervend programma, en met name de ontspanningswaarde, is bepalend 
voor de kijkcijfers. De kijker vindt het uitstekend dat de inzamelingsacties er 
zijn.. . maar of hij daadwerkelijk zal kijken, hangt af van wat hij in termen van 
ontspanning kan verwachten van het wervende programma. Dat moet 
gewoon meer zijn dan wat de andere netten op dat moment te bieden heb- 
ben', zegt Wim Bekkers, hoofd van de Dienst Kijk en Luisteronderzoek van 
de NOS. Honger als amusement. Een Live Aid concert op 13 juli 1985 trok 
1,6 miljard kijkers over de hele wereld, in een poging een eind te maken aan 
de honger in de wereld. Een analyse van dat concert toont echter aan dat het 



basisconcept van deze uitzending met een keur van artiesten was: Wij zijn de 
wereld, de ene grote swingy-rocky, royale gemeenschap van blije gevers voor 
arme tobbers elders. Dit soort acties bevestigt de mythe van de hulpeloos- 
heid van de slachtoffers. De beelden laten mensen zien die hun eigen crisis 
niet aankunnen en angstig wachten op de helikopters of hulptransporten die 
hen uit hun ellende halen. Dat beeld wordt vaak nog versterkt door de 
publiciteit die de hulporganisaties zelf verzorgen. Zo zag, door een zeer 
gerichte publiciteit, de organisatie Artsen zonder Grenzen haar kapitaal 
groeien van 1 miljoen gulden in 1986 tot 17 miljoen in 1991. Dat heeft 
ongetwijfeld te maken met een imago van snelheid, efficiency en een wester- 

I se aanpak. In hun acties zie je dan ook zelden mensen uit de getroffen gebie- 
l 

I den zelf als initiators. Andere hulporganisaties, die zich trachten te profile- 
l ren als assistenten van wie er in Derde Wereldlanden zelf de verantwoorde- 

lijkheid voor de hulpverlening en het ontwikkelingsproces op zich neemt, 
hebben het aanzienlijk moeilijker de aandacht van de journalistiek op zich 
te vestigen. Typerend vind ik dat een dagblad als Trouw in haar Pinkster- 
nummer van 6 juni jl. het zendingsverhaal ophing aan een Nederlandse 
rooms-katholieke missionaris. Bang om de markt te verliezen als men zijn 

i uitgangspunt had gekozen bijvoorbeeld bij een indonesief? 

Intussen lijkt de wal het schip te keren. Een artikel in het blad Sponsoring 
van oktober 199 1 draagt als kop: Lappen of zappen. Het stelt dat de televi- 
sie als fondsenwervingsinstrument in de Verenigde Staten heeft afgedaan. 
Op het moment dat het goede doel onder de aandacht wordt gebracht, zap- 
pen de kijkers massaal naar een ander net. De kijker ontglipt aan de emotio- 
nele betrokkenheid die noodzakelijk is om hem met succes het geld uit de 
zak te praten. Het artikel concludeert dat ook in ons land de grote tele- 
visie-actie als basis voor fondsenwerving zijn langste tijd heeft gehad. Alleen 
wanneer de actualiteit en de emotioneel betrokkenheid zo groot zijn dat de 
consument er domweg niet omheen kan, gaan de sluizen van het mededo- 
gen weer open, concludeert Cees den Daas van de TROS in dit artikel, een 
conclusie die door de meeste omroepen wordt gedeeld. Een interessant 
bewijs daarvan is het succes van de mei actie van de gezamenlijke kerken 
voor de honger in Afrika dit jaar. Zonder te veel poeha werd door de kerken 
20 miljoen gulden bijeen gebracht, terwijl de 'nationale' actie eveneens zon- 
der grote shows, entertainment voor honger, personality-exhibitie en recla- 
me van bedrijven die via hun giften zo gaarne hun naambekendheid willen 
opvijzelen 10 miljoen opleverde. Jan Bouke Wijbrandi constateert dan ook 
terecht in Trouw van 1 juli jl. dat er van Afrika-moeheid geen sprake is, 
maar dat het ook via andere kanalen en met andere methoden mogelijk 
blijkt te zijn de relatie met de Derde Wereld en met name met Afrika gestal- ' 



te te geven. De huidige methoden worden niet alleen sleets, maar zijn geba- 
seerd op een negatief imago van de hulpvrager en een te positief imago van 
de hulpverlener. Ze leveren kwantitatief misschien wel iets op, maar hun 
kwalitatief effect is cosmetisch en eerder negatief dan gunstig voor andere 
werelddelen. 

ALTERNATIEVEN 
De vraag is: Kan het ook anders? Zijn er ethisch acceptabeler vormen van 
communicatie denkbaar? Of om het preciezer te formuleren: Is het mogelijk 
mensen in onze westerse wereld te doordringen van het feit dat de ramp 
groot is en dus hun financiele inzet vergt, zonder dat ze het land dat hulp 
nodig heeft afschrijven als reddeloos verloren. Of nog preciezer: hoe kan 
hulp niet ten koste gaan van de waardigheid van de ontvanger? Dat kan in 
de eerste plaats door de hulp uit zijn isolement te halen. Een mens en een 
land is meer dan zijn nood. Hij heeft ook geschiedenis, cultuur, dingen om 
trots op te zijn zoals kunst, ideeen en relaties. Bovendien is nood zelden de 
resultante van een innerlijk gebrek en van het eigen falen, maar in ontzaglijk 
veel gevallen van de vernietigende invloed van politieke machten, afspraken 
van machthebbers over grondstoffenprijzen, verwoestende en niet bij de cul- 
turen van deze landen passende technologieen. Ethiek en politiek horen 
dicht bij elkaar. Mensen zoals wij, met onze Europese handelspolitiek en 
landbouwsystemen, hebben een boterberg op ons hoofd. Iets meer zelfkri- 
tiek en aanzienlijk meer zicht op de oorzaken van veel van de rampen zou- 
den dwingende onderdelen moeten zijn van welke campagne dan ook. Dat 
betekent dat hulporganisaties aan zelfonderzoek zullen moeten doen. Zijn 
ze zelf niet vaak bezig de methodiek van het showen met de nood van de 
ander te gebruiken om er hun eigen imago als grote en belangrijke organisa- 
tie mee op te poetsen? De Regeling Publieke Fondsenwerving van de NOS 
stelt jaarlijks in overleg met het Centraal Bureau Fondsenwerving een col- 
Iectenplan op. Deze exercitie leidt tot veel gekissebis en tot een vaak onver- 
kwikkelijke stoelendans. Soms hebben we in Hilversum de indruk dat een 
ramp zich altijd voordoet op de tijd dat sommige fondsenwervers bezig zijn 
hun financiele balans op te maken, zoals overigens ook omroepen er een 
handje van hebben om bepaalde acties te ondersteunen om er hun eigen 
imago mee op te poetsen. Het zullen dan misschien niet meer de oude 
shows zijn, maar benefietoptredens, zoals die van de tenor Luciano Pavarot- 
ti voor de Stichting Zwerfkinderen. 

Terecht schrijft Jan Bouke Wijbrandi in het bovengenoemde artikel in 
Trouw: 'Op langere termijn is Afrika (maar het geldt natuurlijk ook voor 
andere continenten) het meest gebaat bij genuanceerde beeldvorming'. Er is 



meer te zien en te beleven aan elkaar dan de nood van de ander. De kunst is 
daarvoor middelen te vinden en formules in de media die niet bezwijken 
onder de ondraaglijke zwaarte van de informatie, maar die een groot 
publiek duidelijk maken wat een fantastische mogelijkheden aanwezig zijn 
in de landen met een negatief imago. Toen de NCRV twee jaar geleden op 
Kerst een programma bracht waarin christenen uit Rwanda en uit Argenti- 
nie samen met christenen uit Nederland ieder op hun eigen wijzen Kerst 
vierden, ontdekten talloze Nederlandse kijkers iets van de kracht en de 
pracht van hun liederen en cultuur en ontstond er eindelijk iets als echte 
communicatie. Dat is de ethiek niet van de afhankelijkheid en de neerbui- 
gendheid maar van waardering, respect en gelijkwaardigheid. In feite is dat 
de enige basis waarop hulpverlening gestoeld kan zijn. 

Om deze brede beeldvorming tot stand te brengen zou veel energie gestoken 
dienen te worden in het versterken van de publiciteitsorganen in de Derde 
Wereldlanden zelf. Het gaat om hun imago, wat betekent dat hun persburo's 
op z'n minst toegang dienen te krijgen tot de persdiensten en public rela- 
tionsinstrumenten van de westerse fondsenwervers. Er zouden PR-contrac- 
ten gesloten moeten worden tussen de persdiensten van de overzeese en 
hier te lande aanwezige partners waarin de negatieve beeldvorming als ach- 
teruitgang, nood, instabiliteit, onbetrouwbaarheid, mensenrechtenproble- 
men eerlijk aan de orde kunnen komen, maar wel in een context van positie- 
ve informatie, bijvoorbeeld over vooruitgang die geboekt is, beschikbare 
middelen, culturele rijkdommen en rijkdommen aan grondstoffen, stabiliteit 
in lagen van de bevolking, eigen oplossingen voor problemen, analyse van 
externe factoren. Als onze eigen Buitenlandse zaken en Ontwikkelings- 
samenwerking hun PR in een PR-contract met dat van Indonesie hadden 
ingebracht was er ongetwijfeld een ander manier gevonden om met de reali- 
teit van de geschonden mensenrechten op Oost-Timor om te gaan. 

Deze zelfreflectie bij de hulpverleningsorganisaties en het op elkaar afstem- 
men van de voorlichtingstaken van hulpverleners en hulpvragenden zouden 
het ook mogelijk maken opnieuw een gesprek aan te gaan met de media. 
Ook de media gebruiken soms de nood van een ander om er zelf hun imago 
mee te verbeteren, of, materialistischer, om voor niet al te hoge kosten aan 
redelijk scorende programma's te komen. Omgekeerd voelen de media zich 
vaak gebruikt door de hulporganisaties omdat ze zich in dienst genomen 
worden voor geld en niet voor hun primaire taak van informatie. Juist hulp- 
en ontwikkelingsorganisaties zouden een uitstekende bron kunnen zijn voor 
journalisten om aan betrouwbare informatie te komen zeker als hun PR 
gekoppeld zou zijn aan die van hun relaties overzee. Dat zou de journalis- . 



tiek kunnen verlossen van hun eigen kortzichtigheden en ze verbinden met 
de direct betrokkenen zelf, niet alleen met hun onmogelijkheden, maar 
vooral met hun mogelijkheden. Het toegankelijk maken van de cultuur, dat 
wil zeggen de identiteit van de ander, is een van de belangrijkste taken van 
de ether. Dat geldt tussen mensen en dat geldt tussen landen en volken. Als 
dat niet gebeurt slepen we ons voort van ramp tot ramp en sluiten we ons op 
in het levensgevaarlijke isolement van de zelfhandhaving, waarbij tenslotte 
de machtigste wint. 

Door hulp te plaatsen in de context van de mogelijkheden van de ander ont- 
dek je bijvoorbeeld dat bepaalde delen van Afrika op een verschrikkelijke 
manier door de honger worden geteisterd, maar dat in de Sahel weer 
geoogst kan worden. Ethiek van de hulpverlening kan niet zonder de reali- 
teit van de hoop. 



WERELDDIAKONAAT: OECUMENISCHE 
SAMENWERKING OF EIGENIDENTITEIT? 
Kor Berends 

'Met de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, waarin 
de kerken die lid zijn van de Oecumenische Raad van Kerken samenwer- 
ken, was er in allerlei verband overleg. Het is nog niet mogelijk gebleken om 
een vorm van samenwerking te vinden die beide 'partners' bevredigt.' Dit 
citaat is te lezen in Gereformeerd Diakonaat (1967), waarin de sectie 
Wereldhulpaktie van de Deputaten voor de Algemeen Diakonale Arbeid 
verantwoording aflegt van de samenwerking. Hoewel die met SOH-oude 
stijl nog niet tot stand kon worden gebracht, was er al wel nauwe samenwer- 
king met de toen nog genoemde Sectie Internationale Hulpverlening van de 

' 

Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk. 
In vogelvlucht haal ik nog twee momenten aan uit het werelddiakonale 
bestaan van de Gereformeerde Kerken in Nederland. In het rapport van 
genoemde deputaten aan de Synode van Maastricht (1975) werd geschre- 
ven: 'Daarbij doet zich op kerkelijk erf nog de vraag voor of met een defini- 
tieve regeling van de interkerkelijke samenwerking op dit terrein (te weten: 
rampen en acute noden, KB) gewacht moet worden tot de totstandkoming 
van een sectie werelddiakonaat van de Raad van Kerken, of dat er reeds eer- 
der tot een nauwere samenwerking tussen met name de protestantse kerken 
moet worden overgegaan.' 
Na verschillende vergeefse pogingen om tot samenwerking te komen op het 
hele terrein van het werelddiakonaat aan zowel protestantse als rooms- 
katholieke kant, werd in 1984 het Beraad Internationale Dienst opgericht, 
waarinook de vier grote protestantse organen op dit terrein samenwerken, 
waaronder de Gereformeerde Kerken in Nederland. In de periode erna 
wordt die samenwerking verder uitgewerkt in de richting van een partiele 
integratie van een deel van het werelddiakonale werk. In BID-49, een docu- 
ment dat wel eens de Catechismus van deze samenwerking wordt genoemd, 
lezen we: 'De Stichting Oecumenische Hulp heeft een voortrekkersrol ver- 
vuld op het gebied van de oecumenische samenwerking in het werelddiako- 
naat. Door het totstandkomen van het Beraad Internationale Dienst wordt 
deze samenwerking nu op een nieuwe en verbrede wijze voortgezet. De 
vraag rijst dan vanzelf wat verder de functie van de Stichting Oecumenische 
Hulp kan zijn. Het antwoord is, dat de Stichting Oecumenische Hulp voor- 



taan op een zeer belangrijk deelterrein van het werelddiakonaat, zoals de 
hulp bij rampen, hulp aan vluchtelingen en de voedingshulp, uitvoerings- 
orgaan van de kerkelijke werelddiakonaten zou kunnen zijn. Op deze wijze 
wordt dan binnen de Stichting Oecumenische Hulp, zij het op een beperkter 
terrein, een veel intensievere vorm van oecumenisch werelddiakonaal han- 
delen gerealiseerd dan binnen de veel bredere opzet van het Beraad Inter- 
nationale Dienst mogelijk is. Vanaf 1987 functioneert zo feitelijk SOH-nieu- 
we stijl als een uitvoeringsorgaan van een deel van het werelddiakonale werk 
mede namens de Gereformeerde Kerken in Nederland. Hebben we hiermee 
het optimum en het maximum bereikt in de oecumenische samenwerking? 

WERELDDIAKONAAT: 
EEN OECUMENISCHE LOOT AAN DE KERKELIJKE BOOM 
Werelddiakonaat en zending zijn twee kanten van een medaille. Het rapport 
aan de Synode van Almere (1987) staat uitvoerig stil bij de principiele ach- 
tergrond, waartegen de bundeling van de voorheen gescheiden 'werksoor- 
ten' zending en werelddiakonaat verstaan mag worden binnen de Gerefor- 
meerde Kerken in Nederland. Christelijke dienst kan heel lang en anoniem 
in stilte moeten gebeuren. Iedere indruk moet vermeden worden, dat waar 
de kerk haar mondiale dimensies verdisconteerd in het diakonaat en zich 
wil richten tot noodlijdenden waar ook ter wereld, het ten diepste zou gaan 
om het maken van bekeerlingen. Toch, zo stelt het rapport, zal hoe ernstig 
wij ook de noodlijdende zelf en hun situatie nemen uiteindelijk een moment 
moeten komen, waarop gezegd mag worden in wiens Naam deze dienst ver- 
richt wordt, wil de betekenis van deze dienst als actieve verwachting van het 
Koninkrijk van God niet verloren gaan. Dienst heeft getuigenis nodig. En 
getuigenis kan het niet stellen zonder de vaak moeizame dienst aan verdruk- 
ten en stemlozen. Tot zover het rapport. Voor de goede verstaander mag de 
toevoeging hieraan overbodig zijn: diakonaat, c.q. werelddiakonaat wordt 
hier niet slechts charitatief verstaan, maar ook sociaal-politiek. Juist omdat 
zending en werelddiakonaat principieel zo sterk op elkaar betrokken dienen 
te worden, is het interessant te zien hoe verschillend de geschiedenis van 
beide te onderscheiden zijnswijzen van de kerk is. De zending, aanvankelijk 
genootschappelijk en pas na een lange historie binnen de kerken gehaald als 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid kent een relatief laat - zij het heftig - 
oecumenisch geboorte-uur. Het getuigenis van de ene Heer kent een lange 
geschiedenis van verdeelde verkondiging. Het werelddiakonaat echter kwam 
tot stand op basis van de ontwikkeling van interkerkelijke hulp binnen 
Europa na de tweede Wereldoorlog en van vluchtelingenhulp, beide 
enthousiast opgepakt door de kort na de oorlog opgerichte Wereldraad van 



Kerken. In Nederland was er ook eerst alleen een oecumenisch orgaan voor 
werelddiakonaat in de vorm van de Stichting Oecumenische Hulp aan 
Kerken en Vluchtelingen. Voor alle zuiverheid in deze voorstelling van 
zaken moet hierbij wel opgemerkt worden, dat niet nu pas de kerken haar 
verantwoordelijkheid in mondiaal diakonaal verband leerden verstaan. 
Immers, men hoeft maar iets te weten van de grote wereldzendingsconferen- 
ties om met vele voorbeelden te kunnen staven, dat de zending haar getuige- 
nis van prediking steeds en meer en meer breed heeft verstaan ('comprehen- 
sive approach'). Door de ontwikkelingen van na de oorlog is het werelddia- 
konaat als te onderscheiden taak van de kerk - in het verlengde van het dia- 
konaat als geheel - ontwikkeld. De oekumenische voedingsbodem van het 
werelddiakonaat is - zo mag men stellen - mede gelegd door de oekume- 
nische missionaire beweging. 

TEGENSTELLING TUSSEN OECUMENE EN EIGEN IDENTITEIT? 
Alvorens nader in te gaan op de achtergronden van de groei van werelddia- 
konale organen binnen de afzonderlijke kerken, met name binnen de Gere- 
formeerde Kerken in Nederland, wil ik kort stilstaan bij wat verstaan kan 
worden onder oecumenische samenwerking. Het ligt n.l. voor de hand te 
twijfelen aan de oecumenische wil bij de gereformeerden, als zij in 1960 
besluiten zelf werelddiakonaal werk te beginnen, terwijl er al een oecume- 
nisch diakonaal wereldwijd erkende orgaan in Nederland is: SOH-oude stijl. 

Zij die zich naar Christus willen noemen mogen zich voor een grote uitda- 
ging gesteld zien. Er zouden hier vele bijbelse verwijzingen genoemd kun- 
nen worden. Ik volsta echter met die overbekende episode in Johannes 17, 
waarin Jezus bidt voor hen die door hun woord in Hem willen geloven. Hij 
wil dat zij allen een zijn 'gelijk Gij, Vader in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons 
zijn'. Hij voegt eraan toe: 'opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden 
hebt'. Zij die van de ene Heer getuigen in woord en daad kunnen onmogelijk 
in zichzelf verdeeld zijn. Alleen zo mag verwacht worden, dat het Evangelie 
iets doet met de kerk, die kerk van binnenuit verandert: oog krijgen voor wie 
gevallen zijn, verdrukt worden, geen kans hebben op een bestaan. Oecume- 
ne kan daarom verstaan worden als een beweging van de kerken naar elkaar 
toe, maar tegelijkertijd als een beweging van de kerken (samen) naar de 
wereld toe. In deze groei-tot-elkander speelt wie je bent, zelf of als kerk, een 
geduchte rol mee. Dat is goed en dat is lastig. Het is goed, omdat de ander 
recht heeft te weten wie je bent. Het is ook in het voordeel van de samen- 
werking, dat partners hun zwakke en hun sterke kanten inbrengen. Weten 
waar je staat, is belangrijk. Je afvragen, waarom de Gereformeerde Kerken 
bestaan of Hervormde en of de reden van haar ontstaan nu nog even valide 



is, is een identiteitsvraag van de eerste orde. Zo bezien hoeven oecumene en 
eigen identiteit niet strijdig te zijn. Lastig is het soms, als jezelf als organisa- 
tie of deel van de kerk in een samenwerkingsverband wilt stappen, waar 
anderen die in hetzelfde organische verband zitten absoluut niet aan toe 
zijn. Toen na het synodebesluit van 1960 de gereformeerden het werelddia- 
konaat ter hand namen, was een van de eerste stappen: contact en overleg 
met de Wereldraad van Kerken. Ook in ander opzicht was er sprake van 
oecumenisch besef: de macht van het geld, de donor, ten koste van de part- 
ners overzee en in Oost-Europa werd oecumenisch benoemd. In de 
'Beleidsovenvegingen voor Zending en Werelddiakonaat' van 1989 wordt 
uitvoerig op de oecumene ingegaan tot en met de moeilijke omgangsbegrip- 
pen als solidariteit, geweld en dialoog, Ik zou daarom aan de ontwikkeling 
van het 'gereformeerde' werelddiakonaat bepaald geen oecumenische 
impact willen ontzeggen. Toch was het niet mogelijk om deze ontwikkeling 
oecumenisch in te brengen in de bestaan Stichting Oecumenische Hulp. 

WAARDE VAN HET EIGEN WERELDDIAKONAAT 
In de genoemde nota Bid-49 lezen we de alinea: 'De waarde van deze kerke- 
lijke werelddiakonale organen bleek steeds groter naarmate het terrein van 
het werelddiakonaat zich uitbreidde, zodat het de beperktere projectensfeer 
verliet en solidariteitsrelaties tussen kerken tot uitdrukking ging brengen. 
Bovendien raakte het steeds meer betrokken bij zaken, die door de gemeen- 
te als controversieel werden ervaren. Het bleek van groot belang, dat er 
organen binnen de eigen kerk waren, die vanuit eigen ervaring mee konden 
helpen bij een ontwikkeling van denken binnen de gemeente.' Deze betrok- 
kenheid van de gemeenten, het herkennen van het werelddiakonaat als 
eigen werk, heeft tot op vandaag steeds een grote rol gespeeld in de discus- 
sies over verdergaande samenwerking. Gezien de moeizame oecumenische 
samenwerking, zoals die in veel situaties tot stand gekomen is, vind ik 25 
jaar gereformeerd werelddiakonaat met als resultaat samenwerking in BID 
en SOH-nieuwe stijl een alleszins acceptabele ontwikkeling. In veel andere 
opzichten is het veel slechter gegaan. Ik denk hierbij aan Samen op Weg met 
de Nederlandse Hervormde Kerk (een zeer lang lopend proces) en aan de 
samenwerking tussen protestantse en rooms-katholieke organisaties, die in 
het kader van Beraad Internationale Dienst geen gestalte kon krijgen. 

OPTIMUM EN MAXIMUM 
Men kan gerust stellen: we hebben in de werelddiakonale samenwerking in 
oecumenisch verband nog niet het optimale bereikt. Ook andere organisa- 
ties dan SOH zijn hier in het geding, zoals ICCO. Het is daarbij de vraag of 
het optimale bereikt kan of moet worden. Er kunnen praktische overwegin- 



gen zijn, zoals de zorg om het herkenbaar houden van het werelddiakonale 
werk voor de kerken in het land door zo kort mogelijke lijnen, die ertoe 
leiden dat het nadeel van niet-optimale samenwerking opweegt tegen het 
voordeel van de herkenning en dus het draagvlak. Dan zouden we moeten 
stellen: het maximum aan samenwerking is bereikt. Ik denk echter, dat 
samenwerking met vaak dezelfde partners overzee en met dezelfde Wereld- 
raad van Kerken ons dwingt steeds te blijven zoeken naar betere vormen van 
samenwerking in Nederland. Daarbij kan niet voorbij gegaan worden aan de 
complexe situatie, waarin verdere optimalisering gezocht moet worden: er 
zijn verschillende samenwerkings- en fusieprocessen tegelijkertijd gaande. 
Een deel van het totale werk van de Gereformeerde Kerken in Nederland 
kan niet zonder schade uitgelicht worden uit dat geheel met het oog op ver- 
dere oecumenisering. Anderzijds mag juist van hen die werkzaam zijn in het 
mondiale werk verwacht worden dat ze visionaire bijdragen leveren aan de 
samenwerking en op die wijze ook het andere dan missionair-diakonale 
werk stimuleren. Tevens mag van anderen verwacht worden in te zien, dat 
gereformeerden wel oecumenische wil hebben, maar ook de handen vol 
hebben aan het optimaliseren van de relatie met de eigen achterban. Deze 
optimalisering dient, als het goed is, uiteindelijk ten goede te komen aan 
verdere samenwerking, omdat zij de garantie biedt voor vertrouwen van de 
kant van de lokale gemeenten. 



ROOMS-KATHOLIEKE - PROTESTANTSE 
SAMENWERKING? 
Ruurd Huysmans 

Het is met nauwelijks enige kennis van het werelddiakonaat, dat ik als 
Rooms-Katholiek in dit jubileumboekje iets schrijf over het mij gevraagde 
onderwerp. Daardoor ben ik gedwongen te drijven op de globale kennis die 
ik ervan heb. Deze bijdrage is dus een essay, geen studie, laat staan een volle- 
dige. Soms hoor ik in rooms-katholieke kring, dat men enigszins jaloers is 
op de protestantse kerken in ons land. Want in de kerkeraad bestaat het 
ambt van diaken en zitten de diakenen. Dit houdt in, dat er door deze perso- 
nen en hun plaatsing in het centrale orgaan van de plaatselijke gemeente en 
verder ook in dc meerdere vergaderingen een ingebouwde en gestructureer- 
de aandacht is voor het diakonaat van de gemeente, de diakonie van de 
kerk. En ik begrijp, dat het werelddiakonaat op de een of andere manier het 
verlengde of dc uitlopcr vormt van hct diakonaat van de kcrk tcr plaatsc, 
zijn eerste verworteling heeft het in de lokale gemeenschap. 

PAROCHIELE CHARITAS INSTELLINGEN 
In het katholicisme, zoals dat in ons land bestaat, is dat anders. Daar kennen 
wij sinds 1854 de parochie. Deze heeft een eigen bestuur, maar zij kent geen 
parochianen, die diaken en ambstdragers van de plaatselijke kerk zijn. Het 
diakonaat is als zodanig daarin niet vertegenwoordigd. De omgevingsgerich- 
te armenzorg werd vanaf het einde van de vorige eeuw geleidelijk onderge- 
bracht in afzonderlijke stichtingen, de parochiele charitas instellingen - afge- 
kort - PCI. Deze hadden en hebben een eigen bestuur, dat formeel los staat 
van de parochie, hoewel er steeds meer naar onderlinge verbinding en 
samenwerking wordt gezocht. De oudere PCI's beschikken ook over eigen 
geldmiddelen. Verder was tot voor kort veel zorg voor de mens in Neder- 
land toevertrouwd aan de oudere kloosterorden en aan de nieuwere, negen- 
tiende eeuwse congregaties van religieuzen, paters, broeders en zusters, die 
met een zekere zelfstandigheid opereerden. Van hen zijn veel ziekenhuizen, 
psychiatrische instellingen, instituten voor gehandicapten, opvanghuizen, 
maatschappelijk werk en speciale scholen uitgegaan. Dit betekende, dat de 
parochiele charitas instellingen zich vaak beperkten tot de 'stille' armen in 
eigen kring of in de directe omgeving. Diezelfde orden en congregaties zijn 



ook de grote dragers geworden van de door Rome geleide en gecoordineer- 
de missie - zending en uitbreiding van de kerk. Dit omvat niet alleen ver- 
kondiging van de boodschap van het Evangelie van Christus, maar ook ver- 
betering van de gezondheidszorg, van het schoolwezen en van de landbouw 
in de landen, die wij nu Derde Wereld noemen. Een heel stuk ontwikke- 
lingsarbeid lag en ligt daarin. 

'KERK EN SAMENLEVING' 1 %  2 ' y  $ 2  , 

Welnu, en de arbeid van de religieuzen in eigen land en hun arbeid in de 
verre landen waren geworteld in de zendingsopdracht van de kerk. Maar zij 
werden niet gezien, noch beleefd als uitloper van de parochies. Het katho- 
lieke kerktype kent een bewustzijn, dat niet alleen uitgaat van de plaatselijke 
gemeenschap, maar ook van de kerk als zodanig, verstaan als de gehele kerk, 
verspreid over de vele bisdommen. En de rooms-katholieke kerk wordt 
daarin mede geleid door het pausschap. Het gevolg hiervan is, dat er vele 
katholieke organisaties zijn, die niet het verlengde zijn van de parochies, 
daar niet hun oorsprong vonden of vinden, maar die verbonden zijn met het 
pausschap van de kerk of met de organisatie van de kerk in een land, sinds 
ruim dertig jaren gestructureerd in de landelijke bisschoppen-conferenties. 
Daarin komen de bisschoppen van de afzonderlijke bisdommen samen en 
oefenen zij op beperkte wijze hun gezamenlijke zorg uit. Iets kan dus heel 
goed 'rooms-katholiek' zijn zonder rechtstreekse band met de parochies. 
Het gevolg hiervan is, dat in de laatste tientallen jaren het rooms-katholieke 
ontwikkelingswerk voor de Derde Wereld, voorzover onderscheiden van het 
missiewerk, gestructureerd en opgezet is in katholieke instellingen en orga- 
nisaties, die betrekkelijk los staan van de plaatselijke parochies. Dit geldt 
ook voor landelijke of internationale katholieke hulporganisaties. Dat zij 
alle van tijd tot tijd een beroep doen op de parochies voor gebed, interesse 
en financiele steun is een andere zaak. Dit heeft de aandacht voor hulp, 
nood en ontwikkelingswerk in de Derde Wereld levend gehouden bij de 
katholieken ter plaatse. In de parochies zelf - er zijn er ongeveer 1750 in ons 
land - heeft een beweging plaats gevonden, waardoor de hoofd- of kern- 
taken van de kerk als zodanig ook op nieuwe wijze de aandachtsvelden wer- 
den van de parochies zelf. Dit heeft geleid tot het instellen van parochiele 
werkgroepen of commissies voor missie, ontwikkelingswerk en vrede, afge- 
kort MOV, en van andere organen voor diakonie in eigen omgeving. Deze 
laatste doen meer dan 'armenzorg' in oude of nieuwe gedaante, maar en 
dienst aan de behoeftigen en sociale actie - service to the needy and social 
action. De groepen voor diakonie heten daarom ook vaak 'Kerk en Samen- 
leving', soms afgekort met K en S. Zij zoeken samenwerking met andere 
christelijke en neutrale organisaties met doelen, die enigszins gemeenschap- 



pelijk zijn. Soms is de aparte, oudere rechtspersoon van de parochiele chari- 
tas in deze omgedoopt tot een taakgroep van de parochie voor diakonie of 
Kerk en Samenleving, hetgeen juridisch niet altijd gemakkelijk is. Er heeft 
zich een min of meer levendig verkeer ontwikkeld tussen de MOV-groepen 
en de landelijke, katholieke organisaties op dit gebied inzake missie - de 
Nederlandse Missieraad en de Pauseljke Missiewerken - , vrede - Pax 
Christi en het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) - en ontwikkelingswerk - 
de interkerkelijke adventsactie Solidai'idad en de Bisschoppelijke Vasten- 
actie. Van uitgebouwde contacten tussen de lokaal gerichte parochiele groe- 
pen voor diakonie of voor Kerk en Samenleving en landelijke instellingen 
voor wereldwijde continue ontwikkeling of acute hulp en leniging van nood 
is geen sprake. Wel doen de parochies mee aan inzamelingsacties van de 
internationaal gerichte katholieke of interkerkelijke hulporganisties. 

SAMENWERKING 
Gaande naar de mij gestelde beginvraag meen ik ter afsluiting het volgende. 
Het protestantse werelddiakonaat, als onderscheiden van de kerkelijke zen- 
dingsarbeid, kent een verworteling in de gemeenten in en door de diakene- 
nen in de plaatselijke kerkeraad. Zoiets kent het rooms-katholicisme niet. In 
de rooms-katholieke parochies is de aandacht voor missie, ontwikkelings- 
werk en vrede (MOV) vernieuwd en opnieuw ingeplant. Dit werkt goed 
samen met landelijke kerkelijke organisaties op dit gebied. De recente paro- 
chiele groepen voor diakonie of voor Kerk en Samenleving zijn allereerst 
gericht op de eigen omgeving, zoals de charitas instellingen, en op Neder- 
land zelf. Voorop staat niet een wereldwijde betrokkenheid. Zij verschillen 
van het plaatselijke, protestantse diakonaat, omdat dit laatste in de kerke- 
raad is ingebouwd en ook wereldwijd gericht is. Als men denkt aan samen- 
werking tussen het protestantse werelddiakonaat aan de ene kant en de 
rooms-katholieke organisaties voor ontwikkelingswerk en voor acute leni- 
ging van nood en hulp aan de andere kant dient men met het volgende reke- 
ning te houden. Die rooms-katholieke instellingen zijn in behoorlijke mate 
verbonden met de katholieke kerkstructuur. Dat wil zeggen, met katholieke 
zusterorganisaties in andere landen van de Eerste of Tweede wereld, met het 
pausschap in Rome, met de bisdommen en ander katholieke instellingen in 
de Derde Wereld, die veel hulp kanaliseren, of met de internationaal wer- 
kende religieuze orden en congregaties. Hoewel de organisaties voor hulp 
en voor ontwikkelingswerk regelmatig een beroep doen op de parochies, 
zijn zij ten opzichte daarvan tamelijk zelfstandig. Het ontwikkelingswerk 
heeft een poot in de parochiele werkgroepen voor missie, ontwikkelings- 
werk en vrede (MOV), maar andere hulporganisaties hebben dat niet. De 
katholieke plaatselijke diakonie is daar niet mee bezig. Het lijkt mij daarom, 



dat de mogelijkheid van protestantse en rooms-katholieke samenwerking in 
het wereldiakonaat de beste, hoewel voorlopig beperkte, kansen heeft in 
directe leniging van nood en in het bieden van acute hulp. Minder kansen 
liggen er in het regulaire ontwikkelingswerk, tenzij de oecumene in de ont- 
vangende landen toeneemt en daarvoor structuren schept. 



WERELDDIAKONAAT: SAMENWERKING 
TUSSEN OECUMENICI EN 
EVANG ELICA LEN? 
Jan van Barneveld 

GEWELDIGE GROEI 
In 1986 ontmoette ik Michael Ndungu voor het eerst. Hij strompelde heen 
en weer langs een chirurg, die verbonden was aan de grote evangelistencon- 
ferentie Amsterdam 86. De diagnose kwam snel en duidelijk: 'Deze man 
heeft een chronische dislocatie van de knieschijf en als hij werkelijk wil 
doorgaan met zijn evangeliewerk, moeten jullie hem een goede motorfiets 
geven.' Michael kreeg zijn motorfiets en hij ging door met het evangeliewerk 
onder een van de allerarmste stammen in Kenia, de Rodwa's. In maart 1992 
kwam ik Michael weer tegen in Nairobi. Enthousiast vertelde hij van zijn 
werk onder en met de Rodwa's. De afgelopen zes jaar zijn er zesenvijftig 
nieuwe gemeentes gesticht. De mensen nemen dankbaar en gretig het Evan- 
gelie aan. Er zijn twintig predikanten voor de geestelijke opbouw en veertig 
evangelisten voor de uitbouw van het werk. De mensen staan nu open voor 
verandering en in september zullen er plannen voor landbouwontwikkeling 
worden geconcretiseerd. Evangelisatie opent hier de deur naar ontwikke- 
ling. 

In de Shubra, de grootste sloppenwijk van Cairo, werkt de Faith Church van 
pastor Saeed Ibrahim. De mensen van de Faith Church zijn echt 'vroom'. 
Een flink aantal gebedskringen draagt het hele werk. Vaak bidden ze de hele 
nacht door. Maar ze steken ook de handen uit de mouwen. In 1967 begon 
pastor Saeed en nu is er een grote, bloeiende gemeente met meer dan tien 
satelliet-kerken. Ook de sociale tak van het werk is sterk en goed onder- 
bouwd. Er is veel medisch werk, weduwen en bejaarden worden verzorgd, 
studiebegeleiding en alfabetisering krijgen veel aandacht en jeugdclubs. Veel 
van dit sociale werk vindt plaats in hun grote gemeenschapscentrum op de 
rand van de Shubra. Gebed, sociaal werk en evangelieverkondiging hebben 
hier een bijbels evenwicht gevonden. 

In 1980 werd de Koma stam in Nigeria ontdekt. Ze leven in de bergen tus- 
sen Kameroen en Nigeria. Geisoleerd, bang voor de buitenwereld leefden 



de Koma's in bittere armoede en werden ze gedecimeerd door de gebruike- 
lijke tropische ziekten. Sinds 1983 werkt een Nigeriaanse organisatie, Koma 
Hills Mission onder die stam. Men begon heel eenvoudig met het uitdelen 
van wat kleding. Langzaam werd het vertrouwen van die mensen gewonnen. 
Er is nu een vijftiental gemeentes, de Koma kinderen kunnen naar school, er 
is begonnen met landbouw en RURCON, een Afrikaans adviesbureau voor 
plattelandsontwikkeling, heeft een plan voor ontwikkeling voorgelegd, waar 
nu aan gewerkt wordt. Ook hier gaan evangelisatie en ontwikkeling samen. 

ARMEN ONTVANGEN HET EVANGELIE; EN WIJ? 
Dit is maar een kleine greep uit de vele verhalen, die spreken van hoop voor 
de allerarmsten in de Derde Wereld. Deze geweldige groei van de Kerk 
overschrijdt de grenzen tussen oecumenici en evangelicalen, een grens die in 
de Derde Wereld gelukkig niet zo scherp getrokken is als in de westelijke 
wereld. Organisaties voor werelddiakonaat kunnen vaak goed inspelen op 
die kleine ontwikkelingsinitiatieven bij deze jonge en levende kerken. In de 
Derde Wereld speelt hierbij het onderscheid evangelisch-oecumenisch nau- 
welijks een rol. Armen ontvangen het evangelie en worden gesteund in hun 
strijd om een meer redelijk bestaan. Het wordt tijd dat ook in ons land de 
oecumenische en evangelische hulporganisaties eens wat stappen gaan 
ondernemen om wat dichter bij elkaar te komen. Straks zijn er in ons land 
meer christelijke organisaties dan christenen.. . 

Ik kan het niet laten om deze explosie van het evangelie onder de armen in 
de Derde Wereld in een profetisch perspectief te plaatsen. De profeet Jesaja 
(29:19) zegt: '...en de armsten onder de mensen zullen juichen in de Heilige 
Israels7. Jezus Zelf duidde ook op een analoge gang van zaken in Zijn tijd 
toen Hij Johannes de Doper wees op het feit dat 'armen het evangelie ont- 
vangen' (Matteus 11:5). Schril hiertegenover zien we hoe in de westelijke 
wereld de rijken het Evangelie, en daarmee tegelijk hun toekomst, weg- 
gooien. 

Een van de belangrijkste taken van het werelddiakonaat in deze tijd is de 
arme gemeentes in de Derde Wereld dichterbij onze kerken in het Westen te 
brengen. De grote aandacht voor de kerken in Oost-Europa mag niet ten 
koste gaan van de gemeente in Afrika! Hierbij gaat het niet alleen om een 
rommelmarkt of een sponsorloop voor een al lang voorgefinancierd en oud- 
bakken project; ook niet om prachtig audiviosueel voorlichtingsmateriaal, te 
verspreiden over een of ander land. Het is van levensbelang dat kerken en 
groepen hier een directe, bilaterale relatie ontwikkelen met gemeentes en 
groepen, niet alleen in Oost-Europa, maar juist in de Derde Wereld. Pas dan 



kan de opdracht van de apostel Paulus goed uitgevoerd worden: '...uit het 
oogpunt van billijkheid kome uw overvloed voor het ogenblik hun gebrek 
ten goede, opdat hun overvloed wederkerig uw gebrek ten goede zou 
komen ....' (2 Cor.8:14). Pas dan kan het tot een echt oecumenisch delen 
komen. Misschien kunnen we dan iets van ons ellendige geld 'ruilen' voor 
de geestelijke overvloed, die God juist aan de armen schenkt. De ontwikke- 
ling van een dergelijke directe betrokkenheid van gemeentes bij het diako- 
nale werk en van een levend partnerschap zou een van de punten op de 
agenda kunnen zijn van een gesprek tussen bijvoorbeeld SOH en OCHIN, 
of van een breder overleg tussen de oecumenische en evangelicale diako- 
nale instanties. 

GEMEENSCHAPPELIJKE WORTELS 
Het is boeiend de geschiedenis van de sociale betrokkenheid van de evange- 
licalen te volgen. Maar waar te beginnen? Bij de bijbel? Tijdens het schrijven 
van dit artikel werd ik gebeld door een jonge man, lid van een Pinkster- 
gemeente in den Haag. Hij was tamelijk opgewonden. Hij had een 'grote 
ontdekking' gedaan. Tijdens zijn 'stille tijd' (dagelijkse tijd van gebed en 
bijbelstudie) had hij ontdekt dat het Koninkrijk van God veel met de armen 
te maken had. Van de ene ontdekking in de Bijbel viel hij in de andere 
bijbelse vermaning. Meteen wilde hij een concert gaan organiseren om geld 
op te brengen voor de honger in Afrika. 'Dat ik dat nooit eerder heb gezien', 
was zijn verzuchting. Zo werkt dat bij evangelicalen. Als je ze eenmaal over- 
tuigd hebt dat iets 'bijbels' is dan komen ze krachtig in actie. De afdeling 
voor 'Ethiek en sociale verantwoording' van de Association of Evangelicals 
in Africa and Madagascar (AEAM) heeft onder leiding van Otto de Bruijne 
veel goeds gedaan voor de bijbelse bewustwording van de sociale verant- 
woordelijkheid van de evangelicalen in Afrika. In deze bijdrage wil ik het 
uitvoerige bijbelse materiaal, waarop christenen hun sociale verantwoorde- 
lijkheid baseren en waardoor zij krachtig gemotiveerd kunnen worden, laten 
liggen en pak de geschiedenis op bij de 'Grote Opwekkingen' in de 18e en 
de 19e eeuw. 

In de eerste helft van de 18e eeuw was het in Europa graaf Ludwig von 
Zinzendorf, die door God werd gebruikt om velen tot een nieuw en levend 
geloof in Christus te brengen. Zijn diepe gebedsleven is bekend. Maar zijn 
pietisme was niet verinnerlijkt; het dreef de Hernhutters in de zending en 
naar sociale actie. Opwekking, gebed, zending en sociale actie gingen even- 
wichtig en krachtig samen. In die tijd waren Whitefield en de gebroeders 
Wesley in de Verenigde Staten de mannen van de opwekkingsbeweging. 
Maar John Wesley spande zich ook in voor de bevrijding van de slaven, voor 



de armen en de gevangenen. Zijn vriend John Howard was een pionier voor 
de hervorming van het gevangeniswezen en Wesley zelf pleitte voor eerlijke 
prijzen en lonen, eerlijk en gezond werk en vond de liberale 'laissez faire7- 
economie zelfs 'uit de duivel: In Engeland was het de beroemde William 
Wilberforce, die de campagnes voor de afschaffing van de slavernij leidde. 
De tegenstand was zeer zwaar want er stonden grote economische belangen 
op het spel. Gebed en de duidelijke opdracht van Christus hielden Wilber- 
force en de zijnen staande in de strijd. Hun werk leidde in 1817 tot het ver- 
bod van de slavenhandel en in 1833 tot de afschaffing van slavernij. Gebed, 
opwekking, gedrevenheid door het Woord en de Geest van God brachten de 
tot nieuw leven gewekte kerk van Christus tot grote daden van gerechtig- 
heid, waardoor de hele samenleving werd getransformeerd. 

In de eerste helft van de 19e eeuw vond er in veel kerken weer een grote ver- 
nieuwing plaats. Velen kwamen tot geloof. Weer ging de opwekking samen 
met een groot sociaal ontwaken. Het Rode Kruis werd in die tijd opgericht 
door de evangelische activist, Henri Dunant. Een groot aantal zendingsge- 
nootschappen kwam tot stand. Deze zendingsgenootschappen brachten met 
het evangelie ook sociale hervormingen naar de Derde Wereld. Weeshuizen, 
genootschappen die socale en geestelijke hulp brachten aan gevangenen, 
blinden, prostituees, invaliden en gehandicapten rezen als paddestoelen uit 
de grond. In die tijd werd het als normaal beschouwd dat iemand die een 
geestelijke omkeer had ervaren zich met sociale activiteiten bezig hield. 

WAAR GING HET MIS? 
Eenzelfde beweging zien we nu in de Derde Wereld. Een geweldige groei 
van de kerk met een door de bijbel geinspireerd bewustzijn van sociale ver- 
antwoordelijkheid. Gebed, evangelisatie en sociale actie gaan samen. In het 
begin van deze eeuw is er wat deze zaken betreft in de kerk in de westelijke 
wereld iets mis gegaan. Het voert te ver om de oorzaken van de grote schei- 
ding tussen evangelicalen en oecumenici hier te onderzoekcn. Tcrwillc van 
de beknoptheid accepteer ik het risico dat de volgende vereenvoudiging 
wederzijdse karikaturen versterkt. De evangelicalen lieten de sociale com- 
ponent van het evangelie zo goed als helemaal vallen en werden daardoor 
soms dienaars van de koloniale machthebbers; de oecumenici 'vergaten' 
dikwijls de evangelisatie als woordverkondiging en maakten te weinig 
gebruik van de kracht van het gebed. Nu evangelicalen en reformatorische 
christenen de laatste jaren een rijk scala aan diakonale organisaties voor de 
Derde Wereld uit de grond hebben gestampt en de sociale verantwoordelijk- 
heid van de christen weer een geaccepteerd, bijbels gegeven is, lijkt de tijd 
rijp om elkaar eens te ontmoeten. De weg zal niet makkelijk zijn. Maar een 



soort Guntersteinberaad, zoals de Nederlandse evangelische en oecume- 
nische zendingsinstanties al vele jaren houden, is in deze tijd van teruggang 
van de kerk en versnelde achteruitgang van de aandacht voor de Derde 
Wereld een noodzaak geworden. 

OCHIN 
Vier middelgrote reformatorische en evangelische hulporganisaties hebben 
aan het eind van de jaren zeventig de noodzaak van onderling overleg en 
afstemmen op elkaar ingezien. De eerste vergaderingen waren niet makke- 
lijk. Heel wat misverstanden en wrijfpunten kwamen aan het licht en moes- 
ten worden opgeruimd voordat er een sfeer van onderling vertrouwen was 
gegroeid, waarin men kan denken aan verdergaand samenwerken. Het 
OCHIN (Overlegorgaan Christelijke Hulpverleningsorganisaties in Neder- 
land) bestaat nu uit zes hulpverleningsorganisaties die samen verantwoorde- 
lijk zijn voor een bedrag van omstreeks 30 miljoen gulden miljoen. OCHIN 
heeft een vertegenwoordiging in het bestuur van ICCO. Momenteel werkt 
men binnen OCHIN aan een protocol voor verregaande samenwerking bij 
noodhulp. Het lijkt mij dat OCHIN een goede, eerste gesprekspartner zou 
kunnen zijn voor SOH en de werelddiakonaten. 
Verder is er een wildgroei aan hulpverleningsorganisaties voor Oost-Europa 
en voor de Derde Wereld. Organisaties als Dorcas in Andijk en World 
Vision Nederland proberen hierin coordinerend op te treden en een voor- 
trekkersrol te vervullen om hier en daar een vuist te kunnen maken. Het zou 
goed zijn om ook dergelijke organisaties op een of andere wijze in een over- 
leg te betrekken. OCHIN denkt aan een jaarlijks congres, waarin verschil- 
lende van die andere organisaties zouden kunnen participeren. 

SAMEN VERDER? 
Een toenadering tussen de evangelische en reformatorische organisaties 
voor werelddiakonaat aan de ene kant en de oecumenische collega-organi- 
saties is juist in deze tijd een noodzaak. Daar zijn heel wat dringende rede- 
nen voor aan te geven. 

- We hebben elkaar heel wat te bevragen en we kunnen veel van elkaar 
leren. 

- Samen moeten we terug naar een bijbels-holistische aanpak, waarbij de 
kunstmatige scheiding tussen noodhulp, ontwikkelingsaktiviteiten, evan- 
gelisatie en geestelijke vorming afgebroken wordt. Deze scheiding is 
typisch westers en wordt bij de kerken in de Derde Wereld nauwelijks 
aangetroffen. 

- De ontwikkelingshulp staat onder grote druk. De publieke aandacht is 



gereduceerd tot een incidentele reactieop een tv-actie voor een ramp- 
situatie. Een organisatie voor ideele import uit de Derde Wereld, Goed 
Werk, heeft de grootste moeite om in kerken en gemeentes verkooppun- 
ten te vinden. Hoe kunnen we samen actie ondernemen deze neergaande 
lijn te doorbreken? 

- Hoe gaan we als organisaties met elkaar en met elkaars partners in de 
Derde Wereld om? 

- Het is goed om samen eens na te denken over de soms rampzalige gevol- 
gen van noodhulp. Zijn er ethische regels voor die noodhulp? 

- Wat te denken van de mediaslag om de donaties van de goede gevers? Is 
daarin wat orde en ethiek aan te brengen? 

- Zijn er velden waarop aan samenwerking gedacht kan worden? 

Aan het omzien naar de armen in hun verdrukking is een grote (geestelijke) 
zegen verbonden. Hierin ligt een straaltje hoop voor de Nederlandse chris- 
tenheid. De diakonale instanties kunnen en moeten de partners in de Derde 
Wereld veel dichter bij de gemeente brengen. De zaak van het recht van de 
armen, vooral in de Derde Wereld is te belangrijk voor het wereldwijde huis- 
gezin van God en gaat iedere individuele christen te direct aan om hieraan 
voorbij te gaan. Wellicht kan het veertigjarige SOH hier voorzichtig initia- 
tieven nemen. 



OVER DE AUTEURS 
Drs. G.J. van Apeldoorn was medewerker van de Vakgroep Ontwikkelings- 
economie van de Economische Faculteit van Vrije Universiteit, Amsterdam, 
werkte als consultant en was regio-vertegenwoordiger voor de SNV in 
Nicaragua. 

Drs. J. van Barneveld werkte als 'DOGGER' in Ghana, als directeur van 
Tear Fund en is thans directeur van de Stichting De Barmhartige Samari- 
taan. Hij was bestuurslid van ICCO en PS0 en is voorzitter van de Stichting 
Goed Werk. 

De heer K. Berends is algemeen secretaris van het Centrum voor Zending 
en Werelddiakonaat van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 

Dr. C.M. Boerma was secretaris binnenland van ICCO en hoofd van het 
Communications Department van de Wereldraad van Kerken. Thans is hij 
adjunct-directeur van de Dienst Radio en Televisie van de NCRV. 

Drs. J. Bos werkte in zendingsdienst in Nieuw-Guinea, was medewerker van 
SOH en algemeen secretaris van ICCO, directeur Particuliere Organisaties 
bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (DGIS) en is thans Tijdelijke 
Zaakgelastigde van Nederland in Soedan. Hij was voorzitter van de 
Commissie voor Werelddiakonaat van de Nederlandse Hervormde Kerk. 

Prof. Dr. H.A.M. Fiolet was hoogleraar oecumenische en reformatische 
theologische aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1970-1985 was hij 
secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Hij vertegenwoordigde de 
Raad in het Bestuur van SOH. Hij was voorzitter van het Beraad Internatio- 
nale Dienst van 1984-1990. 

Prof. Dr. B. Goudzwaard is als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Poli- 
ticologie en Bestuurskunde van de Faculteit voor Sociaal-Culturele Weten- 
schappen en aan de Vakgroep Algemene Rechtstheoretische en Rechtshis- 
torische vakken van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Univer- 
siteit, Amsterdam. Hij was voorzitter van ICCO. 

De heer C. Groenendijk, RA,. is voorzitter van de Werkgroep Kairos. Hij is 
tevens voorzitter van het Shipping Research Bureau. 



Prof. Dr. R.G.W. Huysmans is rooms-katholieke kerkjurist. Hij is als hoog- 
leraar verbonden aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van 
Amsterdam. Sinds 1992 is hij voorzitter van de Raad van Kerken in Neder- 
land. 

Ir. N. Keulemans is stafmedewerker voor rampenhulp bij de Wereldraad van 
kerken (CICARWS). Voordien werkte hij bij het Algemeen Diakonaal 
Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland (thans CZWD). 

Mr. R.W. Kijlstra was algemeen secretaris van SOH van 1958-1968. Daarna 
was hij werkzaam als Afrika-secretaris van de United Bible Societies in 
Kenia en was hij hoofd van het Buro Buitenland van de Landbouw Univer- 
siteit, Wageningen. 

Dr. C.H. Koetsier is directeur van het landelijk buro van de Dienst in de 
Industriele Samenleving vanwege de Kerken (DISK). Hij is gereformeerd 
predikant. Hij was secretaris voor ontwikkelingssamenwerking van de Gere- 
formeerde Kerken in Nederland, was voorzitter van de Werkgroep Kerk en 
Ontwikkelingssamenwerking van de Raad van Kerken en lid van de 
Commission on Churches' Participation in Development van de Wereld- 
raad van Kerken (CCPD). 

Mr. G.Chr. Kok was voorzitter van SOH van 1978-1987, lid van het Centra- 
le Comite van de Wereldraad van Kerken, en is bestuurslid van de Raad van 
Kerken in Nederland. Thans is hij president van het Gerechtshof in DenBosch. 

Ds. PP van Lelyveld is hervormd predikant. Hij werkte in zendingsdienst in 
Indonesie. Van 1977-1988 was hij algemeen secretaris van SOH. 

Prof. Dr. H. Linnemann was als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep 
Ontwikkelingseconomie van de Economische Faculteit van de Vrije Univer- 
steit, Amsterdam. Hij was een der oprichters van de werkgroep Kerk en 
Ontwikkelingssamenwerking van de Raad van Kerken in Nederland. 

Mr. J.L.A. van Melle is sinds 1979 directeur van Dienst Over Grenzen. 
Daarvoor was hij werkzaam als juridisch medewerker in de rechtshulp en 
was hij stafmedewerker bij een organisatie voor educatief toerisme. 

Dr. Ph. Quarles van Ufford is als hoofddocent Ontwikkelingssociologie ver- 
bonden aan de Vakgroep voor Ontwikkelingssociologie en Culturele Antro- 
pologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was bestuurslid van 



ICCO en van de Nederlandse Zendingsraad. Thans is hij lid van de Raad 
voor de Zending van de Nederlands Hervormde Kerk. 

Drs. R.D. Rahman is algemeen secretaris van de Commissie Werelddiako- 
naat van de Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde 
Kerk. Voordien was zij algemeen secretaris van IKVOS en studie-secretaris 
van ICCO. Zij is als docente ontwikkelingsproblematiek verbonden aan de 
Rijksuniversiteit Leiden. 

Drs. J.H. Schravesande is werkzaam als studie-secretaris bij het Centrum 
voor Zending en Werelddiakonaat van de Gereformeerde Kerken in Neder- 
land. Hij is lid van het bestuur van ICCO. 

Drs. A.C. Slomp-Mobach is secretaris van Kinderen in de Knel. Hiervoor 
verbleef zij in zendingsdienst in Pakistan en was zij werkzaam in de volwas- 
seneducatie en de educatie onder migranten-groepen. 

Drs. A.E.A. Went-van der Vring was algemeen secretaris van SOH van 
1969-1977. Zij is Remonstrants predikant. Tijdens en na de oorlog was zij 
werkzaam in het hulpwerk van de kerken en in de maatschappelijke dienst- 
verlening in Indonesie. Hierna was zij directeur van het buro voor hulp aan 
kerken en vluchtelingen van de Wereldraad van Kerken in Turkije. 



VOORZITTERS EN SECRETARISSEN 
VAN SOH 1952-1992 

VOORZITTERS 
Dr. E. Emmen 
Prof. Dr. A.J. Bronkhorst 
B. Heringa 
Ds. R. de Zeeuw 
Mr. G. Chr. Kok 
Drs. D. Scheele 

SECRETARISSEN 
Drs. O.W. Heldring 
Mr. R.W. Kijlstra 
Ir. E. Voet 
Drs. A.E.A. Went-van der Vring 
Ds. P.P. van Lelyveld 
Ing. H.J. Zomer 





Dit boekje is vcrkrijgbiiur hij de 
Stichting Oecumcnisclic Hulp 
Postbus 13077 
3507 LB Utreclil 
Tel: 030-7 106 14 

Prijs: Fl. 9,50 




