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In een land dat in oorlog verkeert, hoef je je niet veel voor te
stellen van mensenrechten en milieubescherming.
In een land waar armoe troef is, hoef je niet aan te komen met
een verbod op houtkap.
Een werelddeel dat 85% van de grondstoffen en energievoorraden
van een ander werelddeel exploiteert, hoeft daar niet aan te komen
met eisen over duurzame ontwikkeling.
Werkgroep Arnhem Duurzaam (januari 2000)
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Voorwoord
De jaren 60 en 70 van de vorige eeuw hebben een snelgroeiende solidariteitsbeweging in
Nederland – en niet alleen in Nederland, maar in de gehele westerse wereld – laten zien met
onderdrukte volkeren in de wereld. Die solidariteitsbeweging was in die zin politiek van aard
dat op de belangrijkste oorzaak van de armoede in ontwikkelingslanden werd gewezen, namelijk de uitbuiting van die landen door westerse ondernemingen die er goedkope grondstoffen
vandaan haalden, de lonen er laag hielden en samenwerkten met dictaturen om protesten tegen
deze misstanden de kop in te drukken. Tot die tijd werd de armoede in de Derde Wereld vooral
geschetst als leed van arme, behoeftige mensen voor wie inzamelingen werden gehouden om dat
leed enigszins te verzachten. Het inzamelen van aluminium melkflesdoppen op basisscholen
waarvan de opbrengst naar Afrika werd gestuurd – in veel gevallen samen met een stapel bijbels
voor de zending – staat menig oudere onder ons nog helder voor de geest.
De solidariteitsbeweging in de jaren 60 en 70 werd in sterke mate bepaald door de bevrijdingsbewegingen in Afrika en Latijns-Amerika. Breed georiënteerde verzetsorganisaties in landen op
beide continenten leidden in veel gevallen tot het verjagen van dictators en tot onafhankelijkheid van de koloniale overheersers. Een verhaal apart daarin vormt de anti-apartheidsstrijd in
Zuid-Afrika waar de onderdrukking van de zwarte bevolking grondwettelijk was vastgelegd.
Het feit dat de Nederlandse regering nauwe banden onderhield met het apartheidsbewind in
Pretoria, leidde ertoe dat zich met name in ons land een sterke solidariteit ontwikkelde met de
zwarte bevolking in Zuid-Afrika die in opstand was gekomen tegen pasjeswetten en andere
discriminerende wetgeving. Onder de vele landengroepen die in die jaren als paddenstoelen uit
de grond rezen, waren anti-apartheidsorganisaties als het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA), de
Werkgroep Kairos en de Anti-Apartheidsbeweging Nederland (AABN) niet voor niets al snel de
grootste en politiek meest invloedrijke. Het afschaffen van het apartheidssysteem in 1990 luidde
dan ook niet toevallig in ons land de terugloop in van de solidariteitsbeweging met onderdrukte
volkeren in de wereld.
Iets soortgelijks lieten die jaren zien waar het de vredesbeweging betrof. Was de roep om vrede
voor die tijd vaak een reactie op oorlogsleed en van een hoog ideëel gehalte, in de jaren 70 zien
we ook hier een politisering optreden. Grote delen van de bevolking van kleine landen als
Nederland begonnen zich steeds meer een pion te voelen in het schaakspel tussen de twee
supermachten in de wereld: de Verenigde Staten en de (toenmalige) Sovjet-Unie. Weliswaar
speelde daarbij ook de angst een rol dat West-Europa bij een escalatie van het conflict tussen
beide atoommachten tot een allesvernietigend slagveld zou worden getransformeerd, maar de
groeiende mondigheid onder de mensen die niet alles maar over zich heen wilden laten komen,
moet niet worden onderschat. De honderdduizenden die in 1981 en 1983 naar respectievelijk
Amsterdam en Den Haag trokken om hun stem tegen de plaatsing van kruisraketten in WestEuropa te laten horen – velen van hen hadden nog nooit van hun leven gedemonstreerd – is daar
een illustratie van.
Maar ook in die beweging kwam een kentering na het bereiken van een status quo tussen de VS
en de Sovjet-Unie (de ondertekening van de Akkoorden van Reykjavik in 1986). En toen in ’89
de Berlijnse Muur omviel en twee jaar later de Sovjet-Unie zelf, was de vredesbeweging snel op
zijn retour.
Het was de reële angst voor een nucleair conflict alsmede het willen nemen van eigen verantwoordelijkheid die een groep Arnhemse vredesactivisten in juli 1981 tot de oprichting van de
Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen (SAV) bracht. Een samenwerkingsverband waarin
van meet af aan ook plaatselijke ontwikkelingsorganisaties deelnamen en dat in mei 1984 geformaliseerd werd tot een stichting. Juist door de brede opzet ervan richtte dit samenwerkingsverband zich niet alleen op de organisatie van busreizen naar bovengenoemde demonstraties,
maar werd tegelijkertijd bij de gemeente Arnhem aangedrongen op een actief vredes- en
ontwikkelingsbeleid. Door het gemeentebestuur te confronteren met de verantwoordelijkheid
die het draagt ten aanzien van de veiligheid van de plaatselijke bevolking (wat gebeurt er
wanneer er een atoombom op Arnhem valt?), werden raad en college tot nadenken over deze
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thematiek gedwongen. Deze druk leidde er uiteindelijk toe dat in samenwerking met de gemeente Arnhem in 1986 het Platform voor Vrede en Ontwikkeling werd opgericht, waarin vertegenwoordigers van vrijwel alle Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties zitting kregen met
als voornaamste taak de gemeente te adviseren bij het opzetten van dat gewenste vredes- en
ontwikkelingsbeleid. In de jaren erna sloten zich organisaties die actief waren op het gebied van
mensenrechten en duurzame ontwikkeling bij dit platform aan, waardoor het de welhaast onuitsprekelijke naam Platform voor Vrede, Ontwikkeling, Mensenrechten en Mondiale Milieuvraagstukken (Platform VOM&MM) kreeg, een naam die in oktober 1999 werd gewijzigd in de
vlottere en allesomvattende naam Platform Arnhem Mondiaal.
Het Platform is al die jaren bijeengebleven, ook lang nadat het gemeentebestuur afstand had
genomen van een actief vredes- en ontwikkelingsbeleid en zich liever richtte op de orde van de
dag, daarbij als excuus verwijzend naar ‘Den Haag’ waar het buitenlandbeleid werd gemaakt
(en daarmee voor het gemak vergetend dat het juist ‘Den Haag’ was geweest dat in die jaren op
de verantwoordelijkheid van lokale overheden in dezen had gewezen).
Als zelfstandig orgaan is het Platform sindsdien blijven functioneren tot september 2016 toen
het de leden duidelijk werd dat de traditionele Platformrol was uitgespeeld en andere vormen
van solidariteitsbetuiging – vooral door de invloed van sociale media – het overwicht kregen.
Niettemin is de Arnhemse situatie uniek in Nederland te noemen. In meerdere steden in het land
ontstonden in de jaren 80 weliswaar solidariteitsplatforms, maar nergens bleven ze zo lang en
zelfstandig intact als in Arnhem.
Het werk dat voor u ligt beschrijft die ontwikkeling van begin tot eind en is met ruim duizend
pagina’s een zeer omvangrijk document geworden. Het is juist dit grote aantal pagina’s dat de
Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca) als de uitgever van dit werk, ertoe bracht om te
kiezen voor een digitale uitgave en niet voor een boek op papier. Dat zou eenvoudigweg een te
kostbare zaak zijn geworden. Ook is niet gekozen voor een zaken- en persoonsregister als afsluiting van dit werk. Schrijver en uitgever houden zich namelijk voor commentaar aanbevolen.
Waar kritiek of aanvullingen houtsnijden zal dit leiden tot tekstbijstelling met onmiddellijke
consequenties voor het register. Bovendien laat een digitaal bestand zich eenvoudig indexeren
door de lezer zelf. Op de website waarop dit werk verschijnt zal daartoe een korte handleiding
worden gezet. Dan nog een opmerking over de gebruikte spelling in dit werk. In de jaren 80 en
90 was het in progressieve kringen gebruikelijk om een eenvoudige en meer fonetische spelling
te hanteren. Er is voor gekozen om in citaten waar die voorkeursspelling voorkomt, deze intact
te laten.
Rest nog de hoop uit te spreken dat dit historisch werk als terugblik waardevol is voor hen die
zich al die jaren betrokken hebben gevoeld bij het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk en
dat het leerzaam is voor eenieder die op de een of andere wijze wil voortbouwen op wat in de
afgelopen decennia in Arnhem op dit terrein is bereikt.
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Deel 1
1976 - 1981
Waarin verhaald wordt over de nucleaire dreiging die vanaf de jaren
70 boven West-Europa hangt en waartegen zich ook in Arnhem
vredesgroepen teweerstellen
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Hoofdstuk 1

Hoe het begon
Om veertig jaar samenwerkende Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties in het jaar
1976 te laten beginnen is enigszins arbitrair. Met evenveel recht zou voor 1974 gekozen kunnen
worden, want dat is het jaar waarop wereldwinkel De Rooie Arnhemmer zich afsplitste van
Wereldwinkel Kortestraat en een eigen, turbulent leven begon (al is afsplitsing nu niet bepaald
een kenmerk te noemen van vruchtbare samenwerking). Toch zou met name De Rooie Arnhemmer een katalyserende rol krijgen waar het de samenwerking tussen plaatselijke vredes- en
Derde Wereldgroepen betreft. Maar ook de oprichting van Wereldwinkel Kortestraat (genoemd
naar de straat in Arnhem waarin deze winkel op nummer 20 nu al bijna een halve eeuw existeert) is voortgekomen uit plaatselijke samenwerking tussen vredes- en ontwikkelingsorganisaties. En ook deze organisaties waren op hun beurt weer voortgekomen uit onderlinge samenwerking die zelfs teruggaat tot de jaren kort na de Tweede Wereldoorlog. Waarmee maar
gezegd wil zijn dat bij het onderwerp van deze geschiedschrijving voortdurend sprake is van
processen en veel minder van historische omslagpunten.
Een man die zich gedurende zijn gehele werkzame leven (hij was ambtenaar bij de afdeling
Bouwtoezicht van de gemeente Arnhem) voor plaatselijke samenwerking op vredes- en ontwikkelingsgebied heeft ingezet, is Wim Onderstal. Naar aanleiding van het 15-jarig jubileum van
het Platform Arnhem Mondiaal in 2011 publiceerde de stichting Doca een interview met hem
die wel de nestor van de Arnhemse vredesbeweging wordt genoemd: ‘Al voor de oorlog was ik
actief in Kerk en Vrede. Tijdens de oorlog was Kerk en Vrede verboden, maar na de oorlog
werd de organisatie met enige moeite heropgericht. Ik werd ook weer lid en na enige jaren
voorzitter. Het hoofdbestuur verzamelde gevallen van geweldloos verzet in de oorlog en gaf een
boekje uit over nieuwe weerbaarheid (Geweldloze Weerbaarheid). Dit boekje werd overal besproken, waardoor velen waaronder ook ik, de noodzaak inzagen tot meer studie en training in geweldloze initiatieven.
Hieruit ontstond de Stichting voor Geweldloze Weerbaarheid. Het is een landelijke stichting en ik maak deel uit van
het bestuur. Afdelingen kende deze stichting niet, maar per
regio werden wel bijeenkomsten gehouden over hoe je verzet tegen militarisme zou moeten organiseren zonder tot
geweld te vervallen. Co Schippers, die in veel Arnhemse organisaties actief was, was in de Arnhemse regio de vertegenwoordiger van Geweldloze Weerbaarheid. Na zijn
dood in 1987 verviel deze regionale vertegenwoordiging.
De Novib dateert ook van na de oorlog. Aan de wieg stonden onder anderen dominee J.B.Th. Hugenholtz die als vertegenwoordiger van ANVA (Algemene Nederlandse Vredes
Actie) en Kerk en Vrede een vredesconferentie in Noorwegen bezocht en daar gegrepen werd door het Noorse model
voor ontwikkelingshulp. Hij schreef een boekje ‘Volken helpen Volken’ en pleitte voor een Nederlandse beweging voor hulp aan arme landen. Zo ook pater
S. Jelsma, die in zijn Pleinpreken eveneens aandrong op actie ten aanzien van het politieke
probleem van de arme landen. Samen met de journalist Johan Winkler (Vrij Nederland en actief
in de vakbeweging) werd de oprichting van een stichting in 1956 een feit. Op voorstel van
Hugenholtz kreeg deze stichting de naam ‘Nederlandse Organisatie Voor Internationale Bijstand’ (NOVIB). Van het bestuur van de nieuwe stichting maakte ook de toenmalige commissaris van de koningin voor Gelderland, jhr. C.G.C. Quarles van Ufford deel uit. Hij riep in juli
1957 alle burgemeesters van Gelderland bijeen om hen over de oprichting van de Novib te
informeren en om bij hen aan te dringen op het opzetten van plaatselijke Novib-comités.’
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Uit de woorden van Wim Onderstal valt dus op te maken dat de eerste vormen van samenwerking tussen de verschillende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem in de naoorlogse
jaren ontstonden, al valt niet aan te geven wanneer precies.

Samenwerking met Unesco en IKV
In hetzelfde interview blikte Wim Onderstal ook terug op de samenwerking die in de jaren 50
tot stand kwam met Unesco (de organisatie binnen de Verenigde Naties die zich inzet voor
vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog) en met
het IKV (Interkerkelijk Vredeberaad):
‘Een maand later werd ik als secretaris van de Oecumenische Raad van Kerken van Arnhem
door burgemeester Matser benaderd of ik een Arnhems Novib-comité wilde opzetten. Samen met
de kabinetschef van de gemeente heb ik dat toen gedaan. De Arnhemse Novib-groep dateert dus
van 1957. Enige jaren later is deze Novib-groep gefuseerd met de plaatselijke Unesco-groep.
De door het IKV (Interkerkelijk Vredesberaad) in Nederland geïnitieerde Vredesweek werd de
eerste jaren in Arnhem georganiseerd door de plaatselijke afdelingen van Kerk en Vrede en Pax
Christi. In 1968 werd op voorstel van Kerk en Vrede en de Hervormde Kerk (dominee Knijff)
door de Raad van Kerken Arnhem het Arnhemse IKV
opgericht als commissie van deze Raad. Deze IKVafdeling organiseerde samen met Novib/Unesco-Arnhem
en allerlei vredes- en Derde Wereld-groepen een manifestatie in de Eusebiuskerk waar ook producten uit de Derde
Wereld werden gepre-senteerd als rietsuiker, sieraden en
beelden. Deze artikelen waren voor een groot deel afkomstig van een Novib-winkel in Den Haag. Tijdens deze
Vredesweek ontstond het idee om in Arnhem een permanente winkel op te zetten waar Derde Wereld-producten
konden worden verkocht in combinatie met voorlichtingsen actiemateriaal van de overige groepen. We dachten
eerst aan een Vredeswinkel zoals die vóór de oorlog al
bestonden. Maar elders in het land bestonden al Derde
Wereld Winkels en we besloten toen om dezelfde formule
te hanteren waarbij we in de naamgeving de voorkeur
gaven aan ‘Wereldwinkel’. Bij het 25-jarig bestaan van
de Verenigde Naties in 1970 boden we het stadsbestuur
Wereldwinkel Kortestraat in 1971
een vlag aan van de VN met een brief waarin we onder
andere om een winkelruimte vroegen. Zo kregen we het pand in de Kortestraat in bruikleen.’
Uit dit citaat van Wim Onderstal wordt al wat meer duidelijk over een samenwerking die eindjaren 50 ontstond met het samengaan van de plaatselijke Novib- en Unesco-groep die eindjaren
60 gevolgd werd door samenwerking tussen deze beide groepen en het IKV. Toch zal deze
vorm van samenwerking pas midden jaren 70 volledig tot ontplooiing komen en tot een situatie
leiden waarin sprake is van samenwerking op lokaal grote schaal zoals we in het navolgende
zullen zien.

Wereldwinkel/boekhandel De Rooie Arnhemmer
Ondanks (maar misschien ook wel juist door) zijn bevlogenheid en tomeloze inzet kon Wim
Onderstal als voorzitter van Wereldwinkel Kortestraat niet voorkomen dat het tot twee afsplitsingen kwam. In 1974 was dat de al genoemde wereldwinkel De Rooie Arnhemmer, waarna
zich in 1980 ook nog eens Wereldwinkel Arnhem-Zuid afsplitste. Aan beide afsplitsingen lagen
conflicten over de als star ervaren bedrijfsvoering in Wereldwinkel Kortestraat ten grondslag.
Moest Wereldwinkel Arnhem-Zuid het doen met een kelderruimte onder een flatgebouw aan de
Kromwijkplaats in Arnhem-Zuid, wereldwinkel De Rooie Arnhemmer vond een onderkomen in
een pijpenla aan de Steenstraat. Niet echt the place to be en omdat de gemeente Arnhem zich op
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een onbewaakt moment had laten ontvallen dat initiatieven als een wereldwinkel eigenlijk een
kosteloos pand verdienden, richtte het bestuur van De Rooie Arnhemmer zich in 1976 tot B&W
van Arnhem met het verzoek om een gedoogpand in het centrum van de stad. Op dat moment
telde de winkelgroep vijftien leden, voor een deel kritische scholieren die zich verenigd hadden
in de Arnhemse Scholieren Liga (ASL). De Rooie Arnhemmer zelf was direct na de afsplitsing
van Wereldwinkel Kortestraat een formele vereniging geworden. Uit de statuten van 1
december 1974: ‘De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van díe sociaal-politiekekonomische herstrukturering die nodig is om te komen tot
een rechtvaardige wereldsamenleving. Zij tracht dit doel te
bereiken door het informeren, politiseren en organiseren van
plaatselijke en regionale groeperingen tegen uitbuitingsrelaties, hier en elders in de wereld en tegen de gevolgen
daarvan. Dit uitgangspunt dient te worden geplaatst in
socialistisch perspektief.’
Het gemeentebestuur van Arnhem zal zich bij het lezen van
deze statuten ongetwijfeld achter de oren hebben gekrabd,
maar voor het blok gezet door zijn eigen toezegging, stemde
het toe en kreeg De Rooie Arnhemmer een leegstaand
winkelpand op Bovenbeekstraat 3 toegewezen. Na de nodige
verbouwwerkzaamheden vond de opening op zaterdag 5
november 1977 plaats. Dagblad De Nieuwe Krant wijdde er
op 4 november van dat jaar een uitgebreid artikel aan: ‘De
opening zal tevens het begin zijn van een actie voor
Colombia. Een fototentoonstelling zal iets laten zien over het
leven in dit land. De koffie en de hapjes zijn tevens Colombiaans. Daarnaast zullen er
Colombiaanse sierkleedjes te koop zijn.’ De Rooie Arnhemmer zou de verkoop van dit soort
Fairtrade-artikelen weldra overlaten aan Wereldwinkel Kortestraat en zich steeds meer gaan
toeleggen op de verkoop van boeken, affiches, kranten en tijdschriften waardoor de naam als
snel veranderde in ’Wereldwinkel/boekhandel De Rooie Arnhemmer’. Het doel van deze
oriëntatie werd, zoals in de statuten ook al was vermeld, nog eens benadrukt in datzelfde
krantenartikel: ‘Wij vinden, aldus de woord-voerder van de uit vijftien mensen bestaande groep,
het belangrijk ons niet alleen bezig te houden met de Derde Wereld, want de problemen van
uitgebuite en onderdrukte groepen blijken steeds weer samen te hangen met allerlei trieste
verschijnselen hier in het westen. Het kapitalisme schept niet alleen ellende in de Derde Wereld,
maar net zo goed in Nederland.’
Maar waardoor De Rooie Arnhemmer in die kleine tien jaar dat de winkel aan de Bovenbeekstraat functioneerde, pas echt een draaischijf werd voor het actiecircuit in Arnhem, werd in dat
artikel eveneens aangegeven: ‘Tot nu toe werd er veel energie gestoken in de scholenprojecten,
zoals het Portugal-project en het gastarbeidersproject. Het meewerken aan acties tegen de
kernenergie zal de nodige aandacht blijven krijgen. Daarnaast blijft ook in de Bovenbeekstraat
De Rooie Arnhemmer het postbusadres voor de Muurkrant.’
Juist door die combinatie van aandachtsterreinen kwamen vanaf midden jaren zeventig Arnhemse ontwikkelingsorganisaties als het El Salvador Komitee, het Nicaragua Komitee, de Bolivia
Werkgroep en het Chili Comité in contact met Arnhemse vredesorganisaties als IKV, Onkruit
en de Vereniging Dienstweigeraars. En omdat er in de winkel bovendien schappen vol materiaal
stonden over de kraakbeweging, de anti-kernenergiebeweging en de vrouwenbeweging en er in
die jaren een ware honger was naar linkse literatuur, raakten belangstellenden als vanzelf met
elkaar en elkaars organisaties in contact. En dan met name waar het de buitenparlementaire
oppositie betrof.

Kernwapens en wereldvrede
Toen de Verenigde Staten in 1976 aankondigde om de in de jaren 50 ontwikkelde neutronenbom (een ‘klein’ soort kernwapen) in productie te nemen en in West-Europa te stationeren om
een eventuele opmars van de Russische tanks te stoppen, ontstond er, met name in Nederland,
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een breed protest. Onder leiding van de CPN (en met steun uit Moskou, zoals later zou blijken)
haalde het Samenwerkingsverband Stop de N-bom, Stop de Kernwapenwedloop in 1977 maar
liefst 1,1 miljoen handtekeningen op van verontruste burgers in Nederland die vreesden dat het
verlagen van de zogenoemde atoomdrempel een kernoorlog in West-Europa dichterbij zou brengen. De actie van de CPN zou de opmaat blijken te zijn voor een nog veel breder en langduriger
verzet in Nederland tegen kernwapens. De Rooie Arnhemmer zou vanaf dat moment niet alleen
meer literatuur verkopen, maar de winkel tevens gebruiken als afhaalpunt voor buskaarten voor
demonstraties en zijn etalages wijden aan tal van maatschappelijke onderwerpen. En dan niet
alleen over Derde Wereld-thema’s, maar ook over het gevaar van kernenergie en kernwapens.
Het eerste deel van deze terugblik op veertig jaar samenwerkende Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties zal dan ook voornamelijk gaan over de nucleaire dreiging die West-Europa
in de jaren zeventig en tachtig in zijn greep hield.

Hoofdstuk 2

Nucleaire dreiging
De nucleaire dreiging waarmee een groot deel van de Nederlandse bevolking zich eindjaren 70
geconfronteerd voelde, heeft een voorgeschiedenis die teruggaat tot 1947. In dat jaar kondigde
de Amerikaanse president Harry Truman formeel de doctrine af dat vrije (lees: westerse of op
zijn minst westersgezinde) staten die in hun voortbestaan werden bedreigd, voortaan konden
rekenen op hulp van de Verenigde Staten. Deze zogenoemde Trumandoctrine leidde tot een
scherpe scheiding tussen de VS en de op de VS georiënteerde landen enerzijds en de SovjetUnie en de Oost-Europese landen anderzijds. Toen deze blokverdeling in 1949 vervolgens tot
de oprichting van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) leidde, in 1955 gevolgd
door de oprichting van het Warschau Pact, was de Koude Oorlog een feit. In de tussenliggende
jaren had de VS zijn atoomwapens verder ontwikkeld (waterstofbom in 1952) en tevens de ballistische raket ontworpen waarmee atoomwapens buiten de dampkring naar hun doel geleid
konden worden. Daardoor was het land niet langer afhankelijk van kwetsbare vliegtuigen die de
atoombommen door de lucht naar hun doel moesten brengen zoals bij het bombardement op
Hiroshima en Nagasaki in augustus 1945 nog het geval was. Uiteraard wisten de Amerikanen
dat de Russen deze ontwikkelingen op de voet zouden volgen, want de Sovjet-Unie deed al in
1949 een eerste geslaagde atoomproef. Maar toen de Russen in oktober 1957 als eerste een
kunstmaan (Spoetnik) in een baan om de aarde brachten, leek de technologische voorsprong van
de VS voorbij. Heel andere strategieën zouden nu gevolgd moeten worden om het westerse
overwicht te bewaren. Kon Truman tot dat moment nog rekenen op de militaire hegemonie die
de Amerikaanse atoomaanval op Japan met zich mee had gebracht, nu ging het er om de Russen
te overtuigen dat bij een eventuele aanval op Amerika en zijn bondgenoten er hoe dan ook een
massale vergeldingsactie met atoomwapens van de kant van de NAVO zou volgen. Deze doctrine kreeg de naam massive retaliation (massale vergelding). Om deze dreigende woorden
kracht bij te zetten besloot de NAVO in december 1956 om in de daaropvolgende jaren in WestEuropa duizenden tactische kernwapens te stationeren. ‘Tactisch’ hield in dat vanuit de
lanceerplaats elke stad in Oost-Europa en de Sovjet-Unie geraakt kon worden. Bovendien
werden de kernwapens niet alleen in de vorm van raketten met een atoomkop op het land
gestationeerd, maar werden ze ook aan boord gebracht van onderzeeboten, als granaat geschikt
gemaakt voor in houwitsers en als vliegtuigbom vervaardigd onder supersnelle straaljagers.
Het was te voorzien dat deze afschrikkingsstrategie van de NAVO alleen maar gevolgd zou
worden door een nog afschrikwekkender strategie van de kant van het Warschau Pact. En hoewel overal ter wereld door tal van vredelievende wetenschappers en andere pacifisten gewaarschuwd werd voor de uitzichtloosheid van een dergelijke wapenwedloop, leek het overgrote
deel van de bevolking in West-Europa zich op dat moment nog geen zorgen te maken. Vreemd
genoeg (na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog immers) leek men in brede lagen
Arnhem Mondiaal

13

Stichting Doca

van de bevolking eerder te vertrouwen op de bewapening door de Amerikanen dan dat men er
bang voor werd. De vredesbeweging in West-Europa die tegen de plaatsing van atoomwapens
op Europese bodem protesteerde, kon dan ook door de betrokken regeringen zonder noemenswaardige problemen worden genegeerd.

Kernwapens op Nederlands grondgebied
Het veiligheidsbeleid van de Nederlandse regering was in de eerste decennia na de Tweede
Wereldoorlog gebaseerd op een welhaast grenzeloze loyaliteit aan ‘onze bevrijders’ en op een
breed levend anticommunisme, een gevoel dat versterkt was door de communistische machtsovernames in Tsjecho-Slowakije (1948) en Hongarije (1956). Liever leven in een sfeer van
nucleaire afschrikking dan onder een mogelijke Russische bezetting, was een breed gedragen
consensus. Pas toen in de jaren 60 tussen beide grootmachten de situatie werd bereikt dat bij een
nucleaire verrassingsaanval aan beide zijden nog genoeg atoomraketten over zouden zijn voor
een vernietigend nucleair antwoord, kwam daar verandering in. Men begon zich zorgen te maken over wat de gevolgen van deze voortdurende wapenwedloop op nucleair gebied konden
zijn. Debet aan die groeiende zorg was een nieuwe NAVO-doctrine. Het bondgenootschap
onder leiding van de VS koos in 1967 namelijk voor vervanging van de doctrine van de massive
retaliation. Wanneer de dreiging met inzet van atoomwapens bij een nucleair conflict niet
langer voldoende zou zijn om de ander af te schrikken, zou de nucleaire inzet moeten kunnen
plaatsvinden op momenten dat er van een nucleair conflict nog geen sprake was, aldus de
redenering van Robert McNamara, minister van Defensie van de VS. Hij introduceerde daarmee
de doctrine van de flexible response (aangepast antwoord). Die nieuwe doctrine hield in dat
wanneer er tanks van het Warschau Pact over de grens met het westen heen kwamen, het de
NAVO vrij stond om als eerste atoomwapens in te zetten. Tot dan toe gold afschrikking als een
vorm van garantie voor het behoud van vrede, dat wil zeggen: afwezigheid van verwoesting.
Maar bij de doctrine van de flexible respons werd voor het eerst duidelijk dat Europa zélf het
nucleaire slagveld zou kunnen worden bij een militair conflict aan de grens. Schuilde men in
Nederland tot dan toe onder de beschermende paraplu van de Amerikaanse lange afstandsraketten, nu drong het tot de algemene opinie door dat die rakettenslag juist wel eens ónder die
paraplu uitgevochten zou kunnen worden.
Dat inzicht bracht ook verandering in de houding van de bevolking jegens de overheid waar het
ging om nucleaire aangelegenheden. In 1959 was men in brede lagen van de bevolking nog
stilzwijgend akkoord gegaan met het verdrag dat Nederland dat jaar met de VS had gesloten
over het gebruik van kernenergie voor militaire doeleinden. Het verdrag zou de Tweede Kamer
zelfs als hamerslag gepasseerd hebben, wanneer niet de CPN samen met de in 1957 opgerichte
PSP een debat had geëist over dit akkoord. Het verdrag met de VS hield namelijk in dat er mogelijk ook in Nederland kernwapens zouden worden gestationeerd. Maar de overige partijen in
de Kamer vonden een dergelijk debat niet nodig en de motie van de twee linkse partijen kwam
niet eens in stemming.
Vijftig jaar na dato houdt de Nederlandse regering nog steeds vast aan de geheimhouding van
deze afspraak met de VS. Op vragen van het Tweede Kamerlid voor GroenLinks Arjan El
Fassed naar de aanwezigheid van kernwapens op de vliegbasis Volkel antwoordde minister van
Defensie Hans Hillen op 12 november 2010: ‘Over aantallen en locaties van in Europa aanwezige Amerikaanse kernwapens kunnen op grond van bondgenootschappelijke afspraken geen
mededelingen worden gedaan.’
Leven met de bom
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Behalve de angst voor de Russen en het vrijwel blinde vertrouwen in de goede bedoelingen van
de Verenigde Staten, was er in de jaren 50 nog een derde motief om ‘met de bom te leven’. En
dat was het door de overheid gepropageerde idee dat een nucleaire aanval was te overleven. Op
last van de regering verspreidde het overheidsorgaan BB (Bescherming Bevolking) in
september 1962 huis aan huis folders waarin beschreven werd wat men moest doen bij een
atoomaanval. De tips doen – een halve eeuw later – hilarisch aan (onder de trap zitten, ruiten
afplakken e.d.), maar moesten de eventueel twijfelende burger ertoe bewegen zich op de
overheid te verlaten. Feitelijk verschilde deze campagne niets van het overheidsstandpunt dat bij
monde van minister Colijn werd verkondigd toen
de Duitse legers in 1936 het Rijnland bezetten en
het dus duidelijk was dat Duitsland onder Hitler
opnieuw op oorlog uit was: gaat u maar rustig
slapen, want de regering waakt over uw
veiligheid.
Een vierde motief dat van betekenis was voor met
name de confessionele kant van Nederland,
betrof het standpunt van de kerken over
lotsbestemming en de bedoelingen Gods. Dat
standpunt kwam er in het kort op neer dat
christenen zich neer dienden te leggen bij Gods
wil en wanneer die wil inhield dat de mens moest
boeten voor zijn zonden – en oorlog kwam nu
eenmaal voort uit de zondige aard van de mens – dan was dat zo.
Zoals gezegd kwam begin jaren 60 een kentering in deze standpunten. Met name binnen de Hervormde Kerk ontstond een tegenbeweging over de vraag wat de bedoeling was die God met de
mens had. Het kon Gods bedoeling niet zijn, aldus de theologen die de passiviteit van de Kerk
bekritiseerden, dat het vertrouwen op de mogelijke vernietiging van al het leven op aarde de
manier was om de vrede te bewaren. Het verlossende woord zou ‘verzoening’ moeten zijn en
het zou eerder aan de christelijke leer beantwoorden om juist tot algehele ontwapening over te
gaan.
Het waren echter toch vooral de ontwikkelingen buiten het bereik van de Nederlandse bevolking
en zijn regering die voor bovengenoemde kentering zorgden. In 1962 dreigde de Koude Oorlog
tussen het Oosten en het Westen namelijk daadwerkelijk te escaleren, toen een Russisch
vrachtschip met raketinstallaties aan boord op weg naar Cuba onderschept werd door de
Amerikaanse marine. De VS lieten er geen twijfel over bestaan dat het stationeren van atoomraketten op een eiland zo dicht bij de Amerikaanse kust als een oorlogsverklaring opgevat zou

De Cubacrisis in oktober 1962: Amerikaans fregat onderschept Russisch
vrachtschip met nucleaire raketten bestemd voor Cuba.
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worden. De hele wereld hield de adem in, maar de Russen lieten het niet op een treffen aankomen en het schip voer terug naar zijn thuishaven in de Sovjet-Unie. Deze ‘bijna oorlogssituatie’ die als de Cubacrisis de geschiedenis is ingegaan, illustreerde voor iedereen hoe makkelijk een provocatie tot oorlog kon leiden. Die gebeurtenis zal dan ook ongetwijfeld een rol
hebben gespeeld in het besluit van de beide grootmachten om toch maar serieus werk te gaan
maken van kernwapenbeheersing.

Ontspanning tussen Oost en West en conflicten elders
In 1963 werd een eerste stap in de richting van ontspanning gezet met de ondertekening van het
Kernstopverdrag, waarbij beide landen afspraken om geen bovengrondse atoomproeven meer te
doen. Zes jaar later (november 1969) gingen de SALT-besprekingen van start (Strategic Arms
Limitation Talks), waarna in 1972 voor het eerst akkoorden bereikt werden over het aantal kernwapens en ballistische raketten dat beide grootmachten in bezit mochten hebben. Van grotere
invloed nog waren de CVSE-besprekingen (Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in
Europa), waar niet alleen de VS en de Sovjet-Unie aan meededen, maar ook de landen van
Europa. Daarmee leek de deur op een kier te worden gezet om tot werkelijke ontspanning tussen
Oost en West te komen. De besprekingen leidden in 1975 tot de Slotakte van Helsinki, waarbij
alle deelnemers elkaars naoorlogse grenzen accepteerden. Toen onder bondskanselier Willy
Brandt in die jaren ook nog een actieve politiek van ontspanning richting DDR werd gepraktiseerd (de Ostpolitik), leek voor het eerst sinds bijna dertig jaar de vrede tussen Oost en West in
de ware betekenis van het woord binnen bereik te komen.
Groot was dan ook de teleurstelling bij velen toen de Sovjet-Unie onder Brezjnev midden jaren
70 overging tot een nieuwe ronde in de modernisering van leger en luchtmacht. Tegen de strekking van de SALT-akkoorden in nam Rusland bovendien in 1973 een proef met een nieuw soort
ballistische raket die in tegenstelling tot de oudere varianten, uitgerust kon worden met meerdere kernkoppen. Toch ondertekenden beide landen een jaar later een nieuw akkoord, waarbij tot
verdere reductie van het wederzijds kernwapenarsenaal besloten werd.
Maar terwijl deze ontwikkelingen plaatsvonden op het noordelijk halfrond, voltrok zich op het
zuidelijk halfrond een machtsstrijd tussen beide supermachten die wel degelijk gewapende vormen aannam. De Sovjet-Unie wond er geen doekjes om dat zij de vrijheidsstrijd van met name
de Portugese koloniën Angola, Mozambique en Guinee-Bissau ondersteunde, terwijl er wat
Latijns-Amerika betreft telkens weer militaire operaties van de Amerikaanse geheime dienst
CIA tegen het linkse verzet in bijvoorbeeld Nicaragua en El Salvador uitlekten. De geheime
steun van Amerikaanse kant aan tegenstanders van het linkse bewind van president Allende in
Chili, zorgde er zelfs voor dat in westerse landen ernstige twijfel begon te groeien aan wat
Amerika onder ‘vrijheid’ verstond. Deze twijfel was overigens al eerder gerezen naar aanleiding
van berichten dat de Yankees het niet zo nauw namen met mensenrechten in oorlogsgebieden als
Korea en Vietnam. Met name de bombardementen met napalm op de bevolking van NoordVietnam deden voor velen de deur dicht. De massale demonstraties in de jaren 70 tegen deze
buitenlandpolitiek van de VS (die in feite niets anders was dan een strijd om invloedssfeer tussen Oost en West, maar dan uitgevochten in Azië) waren er uiteindelijk debet aan dat de Amerikanen zich in 1974 uit Zuid-Vietnam terugtrokken. Maar voor het imago van de Amerikanen als
de liberators van de wereld, kwam deze terugtrekking te laat. Het vertrouwen in de nobele
bedoelingen van de VS als de verdedigers van wereldwijde vrede en mensenrechten maakte
langzaamaan plaats voor een groeiend wantrouwen jegens de grootmacht, die bereid was
gebleken om de meest gruwelijke wapens in te zetten in de strijd om de mondiale macht. Dat dit
ook wel eens zou kunnen gaan gelden voor atoomwapens was een schrikbeeld dat allengs aan
intensiteit won en zich niet meer beperkte tot linkse intellectuelen of kerkelijke vredepredikers.
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Fotograaf Nick Ut van Associated Press nam deze foto op 8 juni 1972
na een bombardement met napalm op een Vietnamees dorp. Hij bracht
het naakte meisje Kim Phuc, in het midden van de foto, daarna naar
het ziekenhuis waar ze werd geopereerd. Ze overleefde de verbrandingen
van haar huid, zij het dat ze voor de rest van haar leven verminkt was.

Nederland
De eerste twintig jaar na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog hadden de Nederlandse
kabinetten het niet al te moeilijk gehad met de verdediging van het pro-Amerikaanse beleid, ook
waar het nucleaire betrokkenheid betrof. Pas bij het aantreden van het kabinet Den Uyl in 1973
leek er enige beweging in deze situatie te komen. De jaren 60 hadden met name onder de jeugd
een ontwikkeling naar mondigheid te zien gegeven en omdat Nederland zich in economisch
opzicht snel opgericht had uit de puinhopen van WO II, ontstond er ook een situatie waarin naar
meer verlangd werd dan alleen materiële vooruitgang. Het eerste kabinet Den Uyl dat in 1973
aan de macht kwam, had de stemmenwinst dan ook te danken aan de vele beloftes in die richting. Er zou ingezet worden op een betere verdeling van de welvaart in Nederland, ontwikkelingshulp zou structureel vorm krijgen en het zou voortaan gaan om wereldwijde ontspanning.
Voor wat betreft het laatste onderdeel bleef het echter bij mooie woorden. Verder dan het idee
dat Nederland in plaats van aan zes, ook aan één of twee atoomtaken wel genoeg zou hebben
aldus staatssecretaris van Defensie Bram Stemerdink, kwam het niet. Ook onder premier Joop
den Uyl bleef het al met al bij een krachteloos kiezen voor het ‘minst slechte’, dat wil zeggen:
steun blijven geven aan de NAVO en daar als klein landje vooral niet uit willen stappen. Feitelijk overheerste ook in deze kabinetsperiode de conclusie dat men maar met ‘de bom’ moest
zien te leven. Overigens dacht men over deze problematiek binnen de partij van Den Uyl niet
eenduidig. De kritische stroming binnen de Partij van de Arbeid (Nieuw Links) was van mening
dat hun ministers in het kabinet zich veel kritischer dienden op te stellen jegens de NAVO en
met name de leidende grootmacht daarbinnen, de VS. Illustratief voor deze mening was het
partijcongres van de PvdA in 1975 waarop de NAVO als instrument van het Amerikaanse
machtspolitieke denken werd gekwalificeerd. Weliswaar won de PvdA de verkiezingen in 1977
opnieuw op overtuigende wijze, maar tot daadwerkelijke stappen richting ontwapening en
uittreding uit de NAVO is het nooit gekomen. Overigens kwam het evenmin tot een tweede
kabinet Den Uyl want de formatie mislukte en CDA-voorman Dries Van Agt werd ministerpresident. Zo ontstond met steun van de VVD het kabinet Van Agt (1977-1981), een centrumrechts kabinet dus waarvan niet veel initiatief op het gebied van ontwapening hoefde te worden
verwacht. Omdat echter binnen de samenleving de afkeer jegens NAVO-strategieën alleen maar
toenam, konden fricties tussen bevolking en regering dan ook niet uitblijven.
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De eerste confrontatie vond in 1977 plaats naar aanleiding van berichten uit de Verenigde Staten
dat het land een granaat ontwikkeld had waarmee vijandelijk gebied kon worden bestookt op
een manier die wel voor veel slachtoffers zou zorgen, maar waarmee zoveel mogelijk infrastructuur (bruggen, gebouwen, spoorlijnen e.d.) intact bleef. De eigen oprukkende troepen
zouden op die manier met zo min mogelijk schade aan bruikbare faciliteiten te maken krijgen.
Dit stralingswapen, dat als de neutronenbom de geschiedenis in zou gaan, was voor velen van
een dermate onmenselijk karakter dat alleen al om die reden massaal protest ontstond, zoals in
hoofdstuk 1 al even aan de orde kwam.
De tweede confrontatie volgde rond 1979 naar aanleiding van het besluit van de NAVO om
nieuwe middellangeafstandsraketten (Tomahawk en Pershing II) in West-Europa te plaatsen. De
bevolking in de West-Europese landen waar deze wapens geplaatst moesten worden (Italië, de
Bondsrepubliek, Het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België) zouden zich massaal tegen
deze plannen gaan verzetten, zoals we in de volgende hoofdstukken zullen zien.

De Nike Hercules raket van de Koninklijke Luchtmacht werd in 1960 in
gebruik genomen en in 1968 uitgerust met een atoomkop. De raketten
werden in de jaren 80 vervangen door de Hawk en de Patriot.
(Foto Nationaal Militair Museum)

Hoofdstuk 3

Help de kernwapens de wereld uit!
Omdat ‘de politiek’ het in de tweede helft van de jaren 70 met betrekking tot de toenemende
nucleaire dreiging grotendeels liet afweten, groeide als reactie daarop de onrust onder de bevolking. Terugblikkend is voor die onrust nog een aantal andere redenen te noemen. De culturele
omslag in de jaren 60 had voor meer mondigheid gezorgd en de sociale bewegingen die daaruit
voortkwamen als de studentenbeweging, de jongerenbeweging en de vrouwenbeweging, hadden
laten zien dat organiseren aan de basis meer mensen bij een onderwerp betrekt dan wachten tot
het initiatief van overheidswege komt. Tot die conclusie kwamen midden jaren 70 ook tal van
actiegroepen. Waar het in die tijd ontbrak aan jongerenhuisvesting, begonnen kraakgroepen het
probleem maar zelf op te lossen. Waar de overheid probeerde de gevaren van kernenergie weg
te moffelen, organiseerde de anti-kernenergie beweging demonstraties bij kerncentrales. En
waar klein rechts probeerde om de gastarbeiders de schuld te geven van de economische crisis,
lieten antifascisten met tegendemonstraties van zich horen. Er was in de tweede helft van de
jaren 70 bijna geen maatschappelijk terrein te vinden waarop niet actiegroepen actief waren, van
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antimilitarisme tot antipsychiatrie, van Derde Wereld-beweging tot jongerengroepen en van
organisaties voor dierenwelzijn tot de milieubeweging. Dit bruisende en voor een deel ook door
elkaar heen lopende sociale protest kon rekenen op een breed begrip vanuit de bevolking. Velen
stonden in die dagen sympathiek tegenover groepen die welbewust de wet overtraden om misstanden aan te kaarten. ‘Burgerlijke ongehoorzaamheid’ werd een gevleugeld begrip. Men zou
op basis hiervan kunnen veronderstellen dat dit breed gedragen protest geïnspireerd werd door
een zonovergoten perspectief, maar eerder het tegendeel was het geval. Er heerste een somberheid die het maatschappelijk verzet een donker licht meegaf, een sfeer waarin eigenlijk toch
niets meer te verliezen was. Het milieu ging er met de dag op achteruit, elk moment kon de
wereld ontaarden in een nucleaire hel, protesten tegen misstanden leverden – vooral in de beginjaren 80 – steeds heviger confrontaties op met de Mobiele Eenheid (ME), maar de overheid leek
doof voor de argumenten die toch op zichzelf moeilijk weerlegbaar waren. Want giflozingen
bedreigden daadwerkelijk onze gezondheid, met atoomafval kon niet verantwoord worden
omgegaan en de honger in de ontwikkelingslanden leek maar niet uit te bannen. Tegelijkertijd
werden jaarlijks miljarden uitgegeven aan bewapening en andere onproductieve waar. En nu
kwamen er ook nog nieuwe atoomwapens bij …

De neutronenbom
In de zomer van 1977 werd bekend dat de regering van de Verenigde Staten werkte aan de introductie van een nieuw kernwapen, de in het vorige hoofdstuk al genoemde neutronengranaat.
Een half jaar voordat het voornemen tot productie van dit wapen uitlekte naar de Amerikaanse
pers, was de Democraat Jimmy Carter aangetreden als nieuwe president van de VS. Bij zijn aanstelling had hij de wereld beloofd dat
het hem ernst was met de afschaffing
van atoomwapens, zodat de aankondiging van een nieuwe ronde in de
kernwapenwedloop voor grote verwarring zorgde. Blijkbaar hadden de conservatieve krachten binnen het kamp
nog zoveel invloed dat zij ongestraft
tot een dergelijke proclamatie konden
overgaan. De protesten binnen de VS
alsook daarbuiten logen er niet om.
Alleen al de gedachte dat het wapen
vooral bedoeld was om zoveel
mogelijk menselijk leed te veroorzaken
en zo min mogelijk materiële schade, leidde ertoe dat het wapen als ‘kapitalistisch’ en ‘typisch
Amerikaans’ gekwalificeerd werd. De aankondiging van het neutronenwapen zorgde ter
linkerzijde in de westerse wereld tot de bereidheid om tegen de invoering van dit wapen ten
strijde te strekken. Ter rechterzijde werd gewezen op de overmacht aan tankdivisies die het
Warschau Pact in de afgelopen tien jaar had opgebouwd en waartegen het Westen op conventioneel terrein onvoldoende verweer had. Met het neutronenwapen in de aanslag zou het Oostblok
zich wel tweemaal bedenken voordat het zijn divisies over de grens zou sturen, aldus de
gedachte bij de NAVO en zijn aanhangers. Maar omdat het wapen dus duidelijk bedoeld was
voor de korte afstand, drong zich in met name de Bondsrepubliek de vraag op in hoeverre de VS
aanstuurde op een militaire confrontatie in Midden-Europa. Ook in de VS zelf vroeg men zich
dit af want het Congres verzocht de regering duidelijk te maken wat het Amerikaanse belang
van dit neutronenwapen was. Zou een nieuw peperduur wapen wel door de VS ontwikkeld en
gefinancierd moeten worden opdat er elders in de wereld een conflict mee uitgevochten moest
kunnen worden? In de Bondsrepubliek kwam het Amerikaanse voorstel bovendien op een bijzonder ongelegen moment. Onder bondskanselier Brandt was een eigen, op vreedzame
coëxistentie gerichte Ostpolitik ontwikkeld. Het plaatsen van het neutronenwapen zou de fragiele vertrouwensband tussen Oost en West nu juist verknoeien. Het verzoek van de Amerikanen aan de Bondsrepubliek om het neutronenwapen te stationeren, leidde dan ook een tijdlang
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tot een verstoorde relatie tussen beide landen. De inmiddels aangetreden bondskanselier Helmut
Schmidt (SPD) eiste van de Amerikanen dat het wapen ook in andere landen van de NAVO gestationeerd zou worden, zodat niet alleen de BRD voor de gevolgen van een eventuele confrontatie op zou draaien. Nederland zou een van die landen moeten zijn.

Stop de N-bom
Dit voorstel leidde in ons land onmiddellijk tot protest. Gestimuleerd door een oproep vanuit de
Sovjet-Unie aan de vredesbewegingen in Oost en West om massaal tegen een nieuwe ronde in
de kernwapenwedloop te protesteren, publiceerde de CPN nog in augustus 1977 in zijn dagblad
De Waarheid een manifest tegen de komst van de neutronenbom. Terwijl in Den Haag nog
steeds een verbeten strijd gaande was om wie met wie in de regering zou gaan zitten, richtte de
CPN (die zelf bij de Kamerverkiezingen van 1977 vijf van
haar zeven zetels verloren had) het ‘Comité Stop de
Neutronenbom’ op met als doel zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen tegen de komst van het nieuwe
atoomwapen. Het initiatief werd een regelrecht succes.
Met enige financiële steun vanuit Moskou en Oost-Berlijn
(eerst ontkend, later toegegeven) lukte het de CPN om
overal in het land werkgroepen op te richten, die binnen
enkele maanden 1,2 miljoen handtekeningen ophaalden.
Ook in een ander opzicht was de actie succesvol, want na
aanvankelijke twijfels besloten de kerkelijke vredesbewegingen Pax Christi en het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) om met het communistische ‘Stop de Nbom’ in zee te gaan en aan de handtekeningenactie mee te
doen. Vervolgens werd op 18 en 19 maart van het daaropvolgende jaar in Amsterdam het Internationaal Forum
tegen de Neutronenbom georganiseerd, dat afgesloten
werd met een demonstratie waaraan 50.000 mensen meededen.
Affiche Stop de N-bom
Inmiddels was tot grote teleurstelling van de PvdA een CDA/VVD-kabinet aangetreden dat
dankzij een minuscule meerderheid van twee zetels in de Kamer een premier van CDA-huize
(Dries van Agt) opleverde. Deze meerderheid was in feite nog fragieler, omdat een deel van het
CDA in de Kamer aangegeven had om in beginsel het kabinet te steunen, maar de mogelijkheid
te willen hebben om op cruciale momenten ook eigen keuzes te maken. De problemen begonnen
dan ook onmiddellijk toen de eventuele plaatsing van de neutronenbom in de Kamer aan de orde
kwam. Geconfronteerd met het succes van de CPN en de rol daarbij van de kerkelijke vredesbeweging, zag het CDA zich geplaatst voor een dilemma: ofwel de jarenlange kabinetslijn inzake kernwapens steunen, ofwel eigen persoonlijke, op christelijke leer gestoelde, afwegingen te
maken.
De PvdA, die zich na het mislukken van de formatie in de rol van de oppositie zag weggezet,
besloot om die positie dan ook maar zo goed mogelijk te benutten. Al in september van dat jaar
sprak het partijbestuur zich uit tegen de komst van het neutronenwapen met als argument dat het
de atoomdrempel in West-Europa zou verlagen en de sfeer van ontspanning tussen Oost en
West zou benadelen. Een voorstel om vanuit dat standpunt mee te mogen doen aan de landelijke
campagne tegen de N-bom werd echter door de CPN afgewezen. Ondanks dat de partij de hulp
van de sociaaldemocraten best had kunnen gebruiken, speelde de diepgewortelde achterdocht
jegens de reformistische instelling van de sociaaldemocraten bij die afwijzing de hoofdrol.
In de weet dat kritische CDA-leden in de Kamer wel eens voor een verrassende wending zouden
kunnen zorgen, richtten de Raad van Kerken en de diverse synodes zich tot ministers en
Kamerleden van het CDA met het verzoek om zich uit te spreken tegen de komst van de
neutronenbom. Deze oproep had succes, want niet alleen sprak minister van Defensie Roelof
Kruisinga (CDA) zich uit tegen de N-bom, maar bovendien bleek er een meerderheid in de
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Kamer tegen dit nieuwe wapen te zijn. Tot teleurstelling van de VVD, die pal achter het
Amerikaanse beleid inzake kernwapens was blijven staan, werd de regering in maart 1978
gedwongen de Amerikanen te melden dat er voor invoering van de N-bom in Nederland geen
politiek draagvlak bestond.
In de Bondsrepubliek was daarentegen het besluit genomen dat het neutronenwapen wel op
Duitse bodem gestationeerd mocht worden, mits evenwel een ander Europees land dan Nederland aan plaatsing mee zou doen. Toen het Verenigd Koninkrijk aangaf de plaats van Nederland
in te zullen nemen, meenden de Amerikanen tot de productie van het wapen te kunnen
overgaan. Groot was de verassing dan ook toen president Carter daar zijn veto over uitsprak.
Ondanks het argument dat de neutronenbom misschien met succes als onderhandelingswapen
ingezet kon worden in de ontwapeningsgesprekken met de Russen, hield Carter voet bij stuk
met zijn standpunt dat het vrije Amerika zich in moreel opzicht niet met een dergelijk wapen
kon inlaten. Daarbij refereerde hij aan het standpunt dat de Nederlandse regering op basis van
humaniteit had ingenomen. Vervolgens werd het productiebesluit (en daarmee dus ook het
plaatsingsbesluit) van de agenda afgevoerd.
Kwam dit presidentiële besluit bij de vredesbeweging in West-Europa als een overwinning
voor, de beleidsmakers bij de NAVO ervoeren dit standpunt van Carter als een enorme
tegenslag. In hun ogen had het bondgenootschap zich van zijn zwakke kant laten zien en zij
voorspelden dan ook dat de Sovjet-Unie hier zijn voordeel mee zou proberen te doen.

De SS-20 en de kruisraket
In de jaren 50 was de Sovjet-Unie ertoe overgegaan om aan zijn westgrens ballistische raketten
te plaatsen (de SS-4 en de SS-5) die een zodanig bereik hadden, dat ze iedere grote stad in
West-Europa met een atoomlading konden vernietigen. En net zoals de VS permanent aan de
verdere ontwikkeling van zijn atoomarsenaal werkte, zo was ook de Sovjet-Unie vanaf dat
moment bezig geweest om bereik en nauwkeurigheid van deze wapens te verbeteren. Een van
die verbeterde versies was de SS-20, die vanaf 1976 de eerdergenoemde types ging vervangen.
Deze nieuwe raket had niet alleen een groter bereik, waardoor de raketten dieper weg in
Rusland konden worden gestationeerd en dus minder kwetsbaar waren voor luchtaanvallen van
de kant van de NAVO, maar ze waren ook gemonteerd op rondrijdende vrachtwagens, wat ook
nog eens de trefkans verkleinde. Verder was de SS-20 niet uitgerust met één atoomkop zoals
zijn voorgangers, maar met drie atoomladingen die onafhankelijk van elkaar naar
een verschillend doel gedirigeerd konden
worden. Het stationeren van deze raketten
kwam op een moment dat de Amerikanen
overwogen om de neutronenbom te gaan
produceren, maar de Russen gingen met de
plaatsing door nadat president Carter zijn
veto over de N-bom had uitgesproken. De
NAVO-voorspelling dat de Sovjet-Unie
misbruik zou maken van dit presidentiële
besluit leek dus uit te komen. Ook de VS
ging ‘dus’ verder met het ver-beteren van
zijn raketten voor de middel-lange afstand.
Deze raketten stonden dan weliswaar niet
in Europa zelf, maar waren aan boord van
Russische SS-20 raket met kernlading
onderzeeboten die rond het Russische continent voeren. Deze zogeheten Poseidons
konden ook Russische steden met atoomladingen raken. Verder had de VS op tal van vliegbases
in West-Europa (zoals op de Nederlandse basis Soesterberg) Amerikaanse jachtbommenwerpers
gestationeerd die in geval van nood eveneens met atoomwapens konden worden uitgerust.
Niettemin was de SS-20 als middellange afstandswapen vooral een wapen dat tegen een aanval
vanuit West-Europa was gericht.
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Indien het de Russen erom ging om met hun nieuwe SS-20 de West-Europese bondgenoten van
de VS te intimideren, dan slaagden zij hierin. Daarmee maakten ze het er echter voor de vredesbewegingen in West-Europa waarvan ze het bij de dreigende komst van het neutronenwapen
toch voor een deel nog hadden moesten hebben, niet makkelijker op. Want toen de Verenigde
Staten in oktober 1978 aankondigden om ook hun kernwapenarsenaal voor de middellange
afstand te moderniseren, vonden velen dit het terechte antwoord op de Russische dreiging met
hun SS-20.
Het was de VS en de NAVO er echter alles aan gelegen om niet opnieuw gezichtsverlies te
lijden bij de presentatie van een nieuw atoomwapen. Bovendien was de strategie in Washington
erop gericht om in de besprekingen rond de kernwapenbeheersing met de Russen (SALT II),
met meer op tafel te komen dan alleen de goede bedoelingen van een president die oog had voor
de noden en angsten in de wereld. En dus werd het nodige voorwerk gedaan om ervoor te
zorgen dat het daarbij niet opnieuw mis kon gaan. Dat lobbywerk leidde er in januari 1979 toe
dat de regeringsleiders van de VS, Frankrijk, de Bondsrepubliek en het Verenigd Koninkrijk
overeenkwamen om het kernwapenarsenaal in Europa te moderniseren. Zich verzekerd wetend
van de steun van de belangrijkste leiders in West-Europa zette de VS alles op alles om de
overige NAVO-landen over te halen aan het moderniseringsbesluit mee te werken. Als
tegenprestatie zou aan de Sovjet-Unie het voorstel worden gedaan om niet tot modernisering
over te gaan indien het land bereid was om een deel van zijn SS-20 raketten te ontmantelen.
Deze opstelling is de geschiedenis ingegaan als het zogeheten dubbelbesluit en had dus een
tweeledig doel: de Russen overhalen om hun pressie op West-Europa te laten varen en tegelijkertijd de Europese regeringen een handvat te geven om hun kritisch geworden bevolking over te
halen met de modernisering in te stemmen.
De ‘nuloptie’, waarbij de NAVO dus aanbood om in ruil voor ontwapening van de kant van de
Russen helemaal niet tot modernisering over te gaan, leek in eerste instantie een grote kans van
slagen te hebben. Althans, richting publieke opinie. Of het Warschau Pact met het voorstel zou
instemmen was nog maar helemaal de vraag, want ook dit bondgenootschap ging het liefst de
onderhandelingen in vanuit een situatie van overwicht. Om de gelederen zo goed mogelijk
gesloten te houden ging de NAVO zelfs akkoord met het Nederlandse voorstel om het plaatsen
van nieuwe kernwapens afhankelijk te maken van de uitkomst van de ontwapeningsbesprekingen tussen de beide grootmachten.
Het kabinet Van Agt, dat behalve met een
actief geworden vredesbeweging ook nog
met een kritisch deel van zijn CDAachterban rekening had te houden, ging op
basis van deze NAVO-toezegging tot de
gok over en besloot mee te doen aan de
verdere uitwerking van het moderniseringsbesluit. Daarbij kwam men binnen de
NAVO op de verdeling uit dat van de 572
te plaatsen nieuwe kernwapens er 96 in de
Bondsrepubliek gestationeerd zouden worden, 160 in het Verenigd Koninkrijk, 112 in
Italië en 48 in zowel België als Nederland.
Tomahawk kruisraket
Ook werd duidelijk om wat voor wapen het
precies zou gaan. De VS stond namelijk een onbemand vliegtuig voor ogen dat geheel computergestuurd zijn koers kon vliegen en bovendien in staat was om allerlei onverwachte
hindernissen onderweg te omzeilen. Het toestel met de naam Tomahawk zou zowel met een
conventionele lading als met een atoomlading uitgerust kunnen worden. Verder zouden er in de
Bondsrepubliek nog 108 nieuwe ballistische raketten van het type Pershing II worden geplaatst,
die ook met een atoomkop konden worden uitgerust. Beide wapens hadden een bijzonder grote
accurasse en zouden in staat zijn om ongemerkt door de Russische radar heen te komen.
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‘Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland’
In tegenstelling tot wat de NAVO en de Europese regeringsleiders hoopten, veroorzaakte het
moderniseringsbesluit grote onrust onder de West-Europese bevolking. Want opnieuw werd
men zich bewust van het feit dat de nucleaire dreiging die tot dan toe als een tamelijk abstracte
afschrikkingsstrategie tussen twee supermachten bestond en een – zij het wankel – evenwicht
garandeerde, met de plaatsing van middellange atoomwapens wel eens doorbroken zou kunnen
worden. Niet langer zou het ‘slechts’ gaan om de bedreiging van de grote steden van de twee
grootste atoommogendheden door middel van intercontinentale raketten, maar het West-Europese continent zelf zou, net als met de N-bom het geval was, wel eens doelwit kunnen worden
van nucleaire escalatie. Anders gezegd, het moderniseringsbesluit van de NAVO kon wel eens
een ‘beperkte’ atoomoorlog binnen bereik brengen, waarbij beide grootmachten Europa als
slagveld zouden zien en waarbij de overzeese bedreiging misschien wel helemaal geen rol meer
zou spelen. Dit doemscenario deed de angst onder de bevolking van West-Europa snel groeien,
een angst bovendien die dwars door alle gezindten heen liep.
Het was het IKV dat in 1977 onder het motto Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen
uit Nederland een landelijke campagne startte om niet alleen nieuwe kernwapens tegen te
houden maar ook om de al aanwezige kernwapens in Nederland (de al eerdergenoemde zes
kerntaken van Nederland) uit ons land te verwijderen. De organisatie was in 1966 opgericht
door de katholieke vredesbeweging Pax Christi Nederland en de Nederlands Hervormde Kerk.
Aanleiding daartoe was de encycliek Pacem in Terris (Vrede op Aarde) uit 1963 waarin paus
Johannes XXIII de wereld opriep om alle kernwapens af te schaffen en daadwerkelijk vrede op
aarde te realiseren. In de daaropvolgende jaren sloten zich ook de gereformeerde kerken en een
aantal kleinere kerkgenootschappen van protestantse huize bij het IKV aan. Gezamenlijk
kwamen deze kerkorganisaties in 1972 tot het standpunt dat
zowel het gebruik van kernwapens alsook de opslag ervan
op Nederlands grondgebied verworpen diende te worden.
Overigens verliep het innemen van dit gezamenlijke
standpunt niet zonder slag of stoot. Want zoals veel christenen ervan overtuigd waren dat de kerk het goede voorbeeld
moest geven waar het ging om verzoening en het uitbannen
van geweld, zo waren er ook velen die vonden dat de kerk
zich buiten de politieke discussie moest houden en al
helemaal geen actiegroep moest worden. Verder was er met
name in gereformeerde kring de wijdverbreide mening dat
juist de aanwezigheid van kernwapens de vrede in stand
hield, ook al was deze vrede dan ook op het dreigen met de
totale vernietiging van alle leven op aarde gestoeld. NietteEmbleem campagne IKV
min echter groeide de aanhang van het IKV binnen een paar
jaar flink, niet in de laatste plaats omdat de organisatie in staat bleek dankzij een netwerk van
‘kernen’ goed onder de bevolking te kunnen mobiliseren. Het IKV richtte zich met de campagne
allereerst op de christelijke achterban en de vertegenwoordiging daarvan in de Tweede Kamer.
Aanknopingspunt daarbij was de nota Vrede en Veiligheid die in september 1979 was opgesteld
door de wetenschappelijk bureaus van de verschillende partijen binnen het CDA. Dit rapport
ging uit van de visie dat de vrede in Europa alleen gewaarborgd kon worden door middel van
nucleaire afschrikking. Eenzijdige ontwapening, waar het IKV voor pleitte, werd in het rapport
als naïef afgeschilderd en zou de Russen er alleen maar toe brengen om net als Hitler in 1939
gedaan had, met een Blitzkrieg West-Europa te overrompelen. Bovendien zou het kleine Nederland met zijn ontwapeningsvoorstellen geen enkele partij zijn in de NAVO-discussie over dit
onderwerp. Voor het IKV was dit rapport de illustratie van de mate waarin wetenschappers en
militairen verstrikt waren geraakt in technocratisch denken over een probleem waar grote delen
van de bevolking diepe angst voor voelden. Deze vaststelling deed bij het IKV en haar aanhangers de actiebereidheid fors toenemen.
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Het Nederlandse ‘voorbehoud’
De PvdA had intussen – maar dan als oppositiepartij – op haar partijcongres van april 1979 het
standpunt ingenomen dat Nederland geen kritiekloos NAVO-lid meer mocht zijn. In plaats van
volgzaamheid en blinde trouw aan de VS als leidende mogendheid in het bondgenootschap, zou
de regering zich zelfstandiger moeten opstellen en meer moeten doen om ons land kernwapenvrij te maken. Ook stelde de partij zich achter de eisen van het IKV in de campagne Help de
kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland. Het onderschrijven van dit motto door
het PvdA-congres deed het succes van de campagne verder toenemen, want nu de aanhangers
van de sociaaldemocratie zich ook achter deze leus schaarden, werd het voor de regering steeds
moeilijker om te volharden in steun aan de moderniseringsplannen van de NAVO. Het standpunt van het kabinet dat ons land zich bij een eenzijdig verwijderen van atoomwapens in een
internationaal isolement zou plaatsen, kreeg steeds minder steun uit het politiek en maatschappelijk veld en zelfs de jaren 60-leus Nederland uit de NAVO leek weer aan kracht te
winnen.
Ook binnen het CDA werd geprobeerd om tot een eenduidige partijvisie te komen richting
kabinet. Nadat het bovengenoemde rapport Vrede en Veiligheid ook bij een groot deel van haar
achterban slecht bleek te zijn gevallen, werden in oktober 1979 nieuwe uitgangspunten gepresenteerd die de parlementaire geschiedenis zijn ingegaan als de Vertrekpunten van het CDA. In
deze visie werd de onwenselijkheid van nieuwe kernwapens geformuleerd en werd de regering
opgeroepen om een zelfstandig voorbehoud te maken waar het ging om het stationeren van
nieuwe kernwapens in ons land. Tot schrik van de PvdA die als oppositiepartij een half jaar
daarvoor op haar congres niet zo ver had durven gaan, leek dit standpunt een goede kans van
slagen te maken in de Kamer. Door mee te gaan met het besluit tot productie van de kruisraketten liep Nederland de VS niet voor de voeten, terwijl met het besluit om stationering van
de kruisraketten afhankelijk te maken van de uitkomst van de ontwapeningsonderhandelingen
met de Sovjet-Unie het NAVO-dubbelbesluit evenmin werd doorkruist. Het enige waar de
NAVO moeite mee zou kunnen hebben zou dan het feit zijn dat een NAVO-lid zelfstandig een
besluit zou nemen over plaatsing in eigen land. In een poging om zich nog nadrukkelijker tegen
de komst van nieuwe kernwapens te profileren, nam de PvdA het standpunt in dat Nederland
zich niet alleen tegen de mogelijke plaatsing van de kruisraketten diende te verzetten, maar ook
tegen de productie ervan. Het kabinet zag zich door deze verwikkelingen steeds meer voor de
keuze geplaatst om ofwel in te stemmen met het moderniseringsbesluit en vervolgens met een
kabinetscrisis geconfronteerd te worden, ofwel dit besluit uit te stellen en met een isolement
binnen de NAVO te maken te krijgen. Het kabinet koos uiteindelijk voor de tweede optie en
legde het Nederlandse dilemma aan de lidstaten van de NAVO voor. Tot verrassing van alles en
iedereen ging de NAVO echter akkoord met het voorbehoud dat de Nederlandse regering wilde
maken bij het dubbelbesluit.
In december 1979 werd op een bijeenkomst in Brussel het moderniseringsbesluit door de
NAVO genomen, waarbij tevens werd besloten om in Nederland 48 kruisraketten te stationeren.
Ook werd afgesproken dat met de Sovjet-Unie onderhandeld zou gaan worden om tot reductie
van het aantal kernwapens in Europa te komen (SALT III). Maar het Nederlandse voorbehoud
dat het eerste onderdeel van het tweede afhankelijk zou worden gesteld, bleek voor de NAVO
opeens niet meer zo vanzelfsprekend en het voorbehoud werd niet opgenomen in het officiële
communiqué dat de NAVO na de bijeenkomst liet uitgaan. De verwarring in Den Haag was nu
compleet. Weliswaar was het voorbehoud als een voetnoot opgenomen in een niet gepubliceerde bijlage van het communiqué, maar voor eenieder die had gewild dat juist Nederland zich
kritisch ten aanzien van het moderniseringsbesluit zou opstellen, was duidelijk dat hier onder
het mom van een eensgezinde NAVO, verstoppertje was gespeeld. In de Kamerdiscussie die op
het besluit volgde, verschilde de uitleg van het communiqué per fractie, maar uiteindelijk bleef
het kabinet Van Agt aan, omdat door het voorbehoud van Nederlandse kant de mogelijkheid
open was gehouden dat ons land niet tot plaatsing van nieuwe atoomwapens zou behoeven over
te gaan. Een duidelijk ‘nee’ tegen het moderniseringsbesluit was dit standpunt niet. Anderzijds,
zo betoogde de regering, was Nederland door zijn voorbehoud ook niet direct verantwoordelijk
te stellen voor het moderniseringsbesluit en hadden de tegenstemmers toch hun zin gekregen.
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De vredesbeweging in ons land met het IKV voorop liet zich geen zand in de ogen strooien door
de dwarrelkoers van de regering. En evenmin liet zij zich ontmoedigen door de tegenvallende
opstelling van Nederland in de NAVO-discussie over het moderniseringsbesluit. De vredesgroepen besloten er in de campagne maar gewoon een tandje bij te zetten.

Het plaatsingsbesluit
Het kabinet Van Agt, dat eind 1979 het zogeheten dubbelbesluit van de NAVO in de Kamer
moest verdedigen, had daar zoals hierboven beschreven, een zware dobber aan. Eén aspect
speelde de regering echter in de kaart en dat was de Russische inval in Afghanistan in diezelfde
decembermaand. Het bevestigde voor velen de mening die al dertig jaar door pro-NAVOkringen werd verkondigd, namelijk dat de Sovjet-Unie een op verovering ingestelde mogendheid was, waartegen je je niet goed genoeg kon bewapenen. Deze inval door de Russen maakte
het er voor de Europese vredesbeweging niet makkelijker op, maar was natuurlijk koren op de
molen van het NAVO-bondgenootschap. De NAVO was het primair echter om twee dingen te
doen: stationering van kruisraketten om het militaire overwicht op de Russen te herstellen en
tegelijkertijd aantonen dat na de mislukte plaatsing van de neutronenbom, het bondgenootschap
wel degelijk een hecht front vormde ondanks de protesten vanuit de bevolking in de WestEuropese landen. Dat het plaatsingsbesluit de Russen naar de onderhandelingstafel zou dwingen
was een doelstelling op de achtergrond. Ook zonder die eventuele stap zou plaatsing doorgaan
met als primaire taak de al of niet vermeende expansie van het Sovjet-communisme te beteugelen. Vooral dit laatste aspect zette de toon in de discussie rond het plaatsingsbesluit en verdiepte
de kloof tussen voor- en tegenstanders van het moderniseringsplan. Voor de ene groep waren de
Russen de boeven waarvoor je permanent op je hoede moest zijn en die je met de verschrikkelijkst bedreigingen onder de duim moest zien te houden. Voor hen was het plaatsen van nieuwe
kernwapens het enig juiste antwoord op de militaire macht van het Warschau Pact. De staat van
beleg die de Poolse premier Jaruzelski in 1981 uitriep om daarmee de vakbeweging Solidariność te kunnen verbieden, was voor hen het volgende bewijs van de antidemocratische instelling van het Oostblok. De tegenstanders van het kruisrakettenbesluit wezen van hun kant op de
imperialistische tendensen in het Westen en de agressieve buitenlandpolitiek van de Verenigde
Staten. Voor hen was het wapengekletter in het oosten vooral bedoeld om de in wezen sociale
bedoelingen van het communisme te verdedigen tegen het opdringerige winstbejag en de
grenzeloze overconsumptie van het zogenaamde Vrije Westen. Vooral binnen de linkse delen
van de vredesbeweging overheerste de opvatting dat de mens achter het IJzeren Gordijn geen
slechter soort was dan ervoor en dat het mogelijk moest zijn om door middel van ontspanning
en liberalisering van de betrekkingen tussen Oost en West te komen tot mondiale vrede en een
beter leven voor iedereen.
Zoals gezegd kreeg de regering het moeilijk om het plaatsingsbesluit uit te leggen. En wel zo
moeilijk dat er vijf jaar lang helemaal geen werkelijk besluit werd genomen. Was het eind 1979
vooral de PvdA die erop aandrong om het daadwerkelijk plaatsen van kruisraketten in Nederland uit te stellen (de vliegbasis Woensdrecht bij Bergen op Zoom zou daartoe worden omgebouwd), vanaf de verkiezingen van 1981 was het vooral de snel groeiende invloed van de vredesbeweging die ‘de politiek’ ervan weerhield om de knoop door te hakken.
Peilingen wezen in die jaren uit dat maar liefst driekwart van de Nederlandse bevolking helemaal geen kruisraketten wilde. Toen eind 1981 de Russen en de Amerikanen dan toch nog in
Genève bij elkaar kwamen om te onderhandelen over de middellangeafstandsraketten in Europa,
was dat voor het tweede kabinet Van Agt (ditmaal een coalitie tussen CDA en PvdA) een
geschenk uit de hemel. In de regeringsverklaring van november 1981 kon richting NAVO
vastgehouden worden aan het plaatsingsbesluit, maar richting bevolking kon de daadwerkelijke
plaatsing in Nederland opnieuw worden uitgesteld met een verwijzing naar de lopende onderhandelingen tussen de beide grootmachten. De vredesbeweging liet zich er niet door van de wijs
brengen en het Haagse gedraai leidde uiteindelijk tot de twee grootste vredesdemonstraties die
Nederland ooit gekend heeft. Op 21 november 1981 kwamen in Amsterdam 400.000 mensen
bijeen om te protesteren tegen de alsmaar verder gaande kernbewapening. Dat aantal werd op
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Vredesdemonstratie in Amsterdam op 21 november 1981 (Foto ANP)

29 oktober 1983 nog overtroffen toen in Den Haag 550.000 mensen bij elkaar kwamen. Ook de
variëteit aan acties die een paar jaar lang op de demonstraties volgden (het volkspetitionnement,
bezettingsacties, de scholierenstaking, de ambtenarenstaking), weerhielden de regering ervan
om daadwerkelijk uitvoering te geven aan het plaatsingsbesluit. Niet alleen tijdens de twee kabinetten Van Agt (1977-1981 en 1981-1982), maar ook tijdens het kabinet Lubbers I (1982-1986)
probeerden de bewindsvoerders in Den Haag de geit en de kool te sparen, totdat de regering in
november 1985 tot definitieve plaatsing besloot. Maar de 48 kruisraketten werden uiteindelijk
toch Nederland niet binnengevlogen, want in december 1987 tekenden de leiders van de beide
wereldmachten Michail Gorbatsjov en Ronald Reagan de overeenkomst om van stationering
van SS-20 en cruise missiles af te zien. Tien jaar nadat het IKV haar leus poneerde, leidde het
Verdrag van Washington ertoe dat het schrikbeeld van het slagveld Europa wegebde.
Even leek er nog een kink in de kabel te komen toen Ronald Reagan zijn SDI lanceerde, het
Strategic Defense Initiative, waarmee een eventuele aanval van de Russen met ballistische raketten in een vroegtijdig stadium, dat wil zeggen buiten de dampkring, kon worden afgeslagen.
Het miljarden kostende project dat door president Reagan op zijn zogenoemde Starwars-rede
van maart 83 werd gelegitimeerd als een systeem om mensen te redden in plaats van ze te wreken, was alleen al om financiële redenen gedoemd te mislukken. Maar de indirecte functie van
dit raketschildplan was dan ook eigenlijk belangrijker: de Sovjet-Unie dwingen tot een minstens
zo duur antiraketschild programma. Maar in 1984 werd al duidelijk dat het raketsysteem er in
die vorm niet zou komen. (Wel is in later jaren een kleiner, maar soortgelijk systeem ontwikkeld, het zogeheten BMD, Ballistic Missile System, waarmee de VS vooral wilde anticiperen op
ruimtevaartontwikkelingen in Iran en Noord-Korea.)
Terugblikkend op die periode blijft de vraag interessant hoe dat verzet in zo korte tijd zo diep
verankerd kon raken in de bevolking. En vervolgens rijst de vraag hoe het verder ging met al die
IKV-kernen, de plaatselijke samenwerkingsverbanden en de vredesplatforms. En hoe verhielden
deze verbanden zich tot de besturen van de gemeenten waarin ze actief waren? Wat deden
gemeenten om hun vredesbeleid te handhaven of werd die vraag al snel niet meer zo gesteld?
Hoe ging dat bijvoorbeeld in een middelgrote stad als Arnhem met in die tijd rond 125.000
inwoners?
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Hoofdstuk 4

Arnhem, 1979-1980
Het is september 1979 en de landelijke Vredesweek die traditiegetrouw in deze maand wordt
gehouden, krijgt ook in Arnhem vorm. Vooruitlopend op het einddebat dat de Tweede Kamer in
december dat jaar houdt over de eventuele plaatsing van kruisraketten in ons land, heeft het IKV
de Vredesweek van dit jaar in het teken gesteld van de atoombewapening. Alle kerngroepen in
het land worden opgeroepen om mee te doen aan een peiling naar de mening van de inwoners in
hun gemeente over het standpunt ‘kernwapens de wereld uit’. De vier IKV-kernen die Arnhem
in die dagen rijk is (IKV-Arnhem, eigenlijk het stedelijk IKV, IKV-kern Arnhem-Oost, Vredeswerkgroep Hoogkamp en de Werkgroep tegen de Atoombewapening Arnhem-Zuid, afgekort
WAAZ), besluiten om in hun wijken aan de peiling mee te doen. Op enkele duizenden willekeurige adressen in Oost- en Zuid-Arnhem worden brieven met uitleg bezorgd. Enkele dagen
later worden op deze adressen stemkaarten afgegeven, waarop de adressant zijn mening kwijt
kan. Weer enkele dagen later worden de stemkaarten opgehaald. De tekst die met ja, nee of geen
mening/weet niet kan worden aangekruist, luidt:
‘We zouden U willen vragen of U het met de volgende uitspraak eens bent:
Ik vind dat de kernwapens de wereld uit moeten.
Ik vind ook dat Nederland een eerste stap moet zetten op weg naar vermindering van kernwapens.
Ik wil daarom dat de partij van mijn keuze in haar verkiezingsprogramma het voorstel van het
IKV opneemt: ‘in de komende kabinetsperiode moeten de kernwapens uit Nederland verwijderd
worden.’
In Arnhem-Oost krijgen de IKV-leden 555 stemkaarten terug. 71,2% van de deelnemers aan de
peiling in dit stadsdeel is het eens met de stelling, 18,9% niet en 9,9% heeft geen mening.
In Arnhem-Zuid worden 843 kaarten terugontvangen. Bij telling blijkt dat in dit deel van de stad
74% het met de stelling eens is, 12% niet en 10% heeft er geen mening over. 4% heeft een
blanco of ongeldige kaart teruggegeven.
Net als in de andere gemeenten worden ook in Arnhem de resultaten van de peiling doorgestuurd aan het lokale bestuur en de fractie van het CDA in de gemeenteraad. Over het gehele
land genomen levert de peiling op dat tussen 65% en 70% van de bevolking het eens is met de
stelling ‘kernwapens moeten de wereld uit’.
Deze actie is in die periode het eerste duidelijke signaal, dat er in brede lagen van de bevolking
een afstand is gegroeid tot het in naam van de bevolking gevoerde regeringsbeleid ten aanzien
van het moderniseringsbesluit.

Brievenactie IKV
Parallel aan deze stemactie wordt door het IKV een brievenactie
op touw gezet met het doel om Kamerleden van het CDA te
confronteren met de onvrede die in brede lagen van de achterban
van de partij leeft jegens de politie koers van de partij ten aanzien van kernwapens. Ook de Arnhemse IKV-kernen benaderen
een in de regio wonend Kamerlid van de partij. In de brief die op
4 december van dat jaar 1979 wordt verzonden aan de heer Ad
Lansink, confronteren zij hem met de standpunten uit het CDArapport Vrede en Veiligheid en het CDA-verkiezingsprogramma
Niet bij brood alleen. Die standpunten liegen er namelijk niet
om. Uit Vrede en Veiligheid citeren de briefschrijvers: ‘Iedere
inzet van kernwapens – ook als ze plaats heeft in schaars bevolkte, nauwelijks geürbaniseerde
gebieden – heeft huiveringwekkende gevolgen. Druk, hitte en straling zullen, hoe deze effecten
onderling ook gedoseerd zijn, het landschap drastisch veranderen: begroeiing en opstallen
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worden weggevaagd, de loop van waterwegen wijzigt zich, er treedt kratervorming op, de
verwoesting is hevig. Bodem en lucht worden, soms in de wijde omtrek en voor lange duur,
vergiftigd door radioactieve deeltjes. Er treden zware storingen op in de atmosfeer,
communicatiemogelijkheden vallen uit. Mensen sterven, soms snel en barmhartig, veelal
langzaam en uiterst pijnlijk. De gaafheid van het nageslacht is aangetast, of loopt op zijn minst
gevaar. Vaak zullen de overlevenden de doden benijden. Maar we moeten ons wel realiseren
dat al deze gevolgen samen juist het wezen van de afschrikking uitmaken.’
‘Wanneer kernwapens zó verschrikkelijk zijn als het CDA zelf erkent’, zo stellen de briefschrijvers, ‘dan kan er voor een CDA-politicus nooit enige reden zijn om het aanschaffen, het
opstellen en het gebruik van kernwapens goed te keuren.’
Vervolgens wijzen zij in hun brief op het standpunt in het verkiezingsprogramma van het CDA,
waar het de kernwapens betreft: ‘Actieve inzet voor effectieve maatregelen tot beheersing en
vermindering van bewapening, met name van wapens voor massale vernietiging: a. een geringer accent op (het dreigen met) het eventueel gebruik van kernwapens in de defensiestrategieën en b. afremming vooral van de kwalitatieve nucleaire bewapeningswedloop met name
door de totstandkoming van een volledige stopzetting van alle kernproeven.’
De conclusie van de briefschrijvers: ‘Wat moeten wij denken van het feitelijk optreden van de
CDA-fractie in de discussies in de Tweede Kamer?’ Een vrijwel gelijkluidende brief wordt door
de IKV-kernen in het land ook naar de fractie van het CDA in de Tweede Kamer zelf
toegestuurd.
In februari van het daaropvolgende jaar komt een antwoord. Ruud Lubbers, op dat moment nog
geen minister, maar voorzitter van de Tweede Kamerfractie van het CDA, schrijft: ‘Wij danken
U voor Uw schrijven, waarin U onze aandacht vroeg voor de problemen rondom de
modernisering van de kernwapens. (...) Tijdens de begrotingsbehandeling van het NAVO-deel
van de begrotingen van Buitenlandse Zaken en Defensie heeft de heer Frinking de regering
verzocht de door de CDA-fractie op 30 oktober jl. vastgestelde vertrekpunten als uitgangspunt
van beleid over te nemen. De regering stemde hiermee in en dit betekende dat in december
slechts een besluit tot beperkte productie kon worden genomen. Daarna dienden onderhandelingen met de Sovjet-Unie gevoerd te worden. In het licht daarvan zou worden besloten over
plaatsing en de daarmee samenhangende productie.’
Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven, was de NAVO niet erg te spreken over de wijze
waarop bondgenoot Nederland zich jegens het moderniseringsplan had opgesteld. Het voorstel
van de Nederlandse delegatie in Brussel om tot een ‘beperkte productie’ van de kruisraket over
te gaan, werd al helemaal niet ervaren als een serieuze bijdrage. De Nederlandse armslag werd
zoals aangegeven, slechts als voetnoot in een bijlage van het moderniseringsbesluit opgenomen.
Lubbers vervolgt dan ook in zijn brief: ’Naar nu blijkt is het onderscheid tussen beperkte
productie en geen productie – gezien het resultaat in Brussel – hypothetisch gebleken. (…)
Ondanks de teleurstellende ervaring in de jongste NAVO-ministerraad, waar het betrof de
opstelling van de andere landen, constateer ik bij het kabinet een toenemende intensiteit bij het
voeren van het wapenbeheersingsbeleid. Deze stijgende lijn dient voortgezet te worden, want
juist daaruit moet blijken, dat het de moeite waard is geweest in Brussel niet uit het NAVOoverleg te treden, doch in tegendeel invloed te blijven uitoefenen; met name om via onderhandelingen met de Sovjet-Unie te trachten te voorkomen dat deze wapens echt opgesteld gaan
worden.’ De onderhandelingen met de toenmalige Sovjet-Unie zijn er inderdaad gekomen en de
kruisraketten zijn uiteindelijk niet geplaatst, maar of dat de verdienste is geweest van het Nederlandse regeringsstandpunt is twijfelachtig. Eerder mag worden aangenomen dat het de massale
protesten van de bevolking in de West-Europese landen zijn geweest, die voor een breekpunt in
het NAVO-beleid hebben gezorgd.

Discussie met Kamerlid
Hoe dan ook, het IKV besluit om er een tandje bij te zetten en roept haar leden op om zoveel
mogelijk in discussie te treden met vertegenwoordigers van het CDA in een poging hen vanuit
de principes van verzoening en christelijke naastenliefde te overtuigen van de noodzaak tot
ontmanteling van kernwapens. De IKV-kernen in Arnhem hebben dan al een paar keer gecorArnhem Mondiaal
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respondeerd met het eerdergenoemde Kamerlid Ad Lansink en besluiten om hem uit te nodigen
voor een openbare discussie. Het Kamerlid gaat op de uitnodiging in en is op 9 april 1980 te
gast in de pastorie van de Sacramentskerk in Arnhem-Zuid. De avond loopt echter uit op een
deceptie. In een verslag van de ontmoeting dat het WAAZ enige tijd later aan het landelijk
secretariaat van het IKV in Den Haag zal sturen, wordt het debat omschreven als ‘uitermate
frustrerend, je wordt platgewalst, er wordt niet naar je geluisterd, er wordt toneelgespeeld, je
wordt ingepakt, je krijgt het gevoel stom te zijn.’ Beleefdheidshalve wordt een kopie van het
verslag naar Ad Lansink gestuurd, maar dat blijkt olie op het vuur te zijn. Het Kamerlid raakt
ernstig ontstemd en schrijft een brief op poten naar zowel het landelijke IKV als aan het
WAAZ, de organisator van de bijeenkomst. Vooral de brief aan deze Arnhemse IKV-kern
mondt uit in een scheldpartij waarbij hij de werkgroep ‘verwerpelijk’ en ‘onaanvaardbaar’
gedrag verwijt. In een brief terug probeert de werkgroep de gang van zaken nog eens uit te
leggen, maar het incident illustreert de gevoeligheid van het onderwerp en in feite ook de kloof
die er gegroeid is tussen CDA-leiding en achterban. Toch kan deze aanvaring in Arnhem niet
helemaal onverwachts zijn gekomen voor de betrokkenen. In een memo die begin 1980 al
binnen het landelijke IKV is opgesteld (Lijnen uit eerste contacten met de politieke partijen),
wordt namelijk gemeld dat de gesprekken met politieke partijen tot dan toe nogal wisselend
verlopen. Doel van die gesprekken is om, met het oog op de Kamerverkiezingen in 1981, de
partijen ertoe aan te zetten om zich in de op te stellen verkiezingsprogramma’s uit te spreken
tegen de modernisering en plaatsing van kernwapens. Met vertegenwoordigers van de PvdA
geven die gesprekken weinig problemen, zo stelt het IKV in deze memo, maar voor wat betreft
het CDA ligt dat een stuk moeilijker. De gesprekken met deze partij worden als ‘afhoudend of
afwachtend’ ervaren en men signaleert een ‘huiver om het IKV bij het gesprek te betrekken’. Het
probleem ligt des te ingewikkelder omdat zowel het christelijke CDA als de christelijke vredesbeweging IKV elk binnen hun discussies voortdurend aan de ethische uitgangspunten van het
christendom refereren en daardoor voor buitenstaanders de schijn op zich laden van onzuiverheid en interne richtingenstrijd. Voor dat deel van de vredesbeweging dat zich in de discussie
over kernwapens van uitgesproken politieke motieven bedient (met name de machtsstrijd tussen
de grootmachten in de wereld), is het in die jaren dan ook lastig om zich in het gedachtegoed
van het IKV in te leven en zich bij hen aan te sluiten in een streven naar een breed gedragen en
eensgezinde vredesbeweging.

Werkgroep Politieke Partijen
Ondanks de nare ervaring met het CDA-Kamerlid in april 1980 gaan de IKV-kernen in Arnhem
door met hun pogingen om in gesprek te raken met deze partij. Om in de discussie goed beslagen ten ijs te kunnen komen, wordt in de loop van dat jaar de Werkgroep Politieke Partijen
opgericht. Leden van deze werkgroep zijn vertegenwoordigers van de genoemde kernen: Peter
Waters (IKV-Hoogkamp), Marinus Dijkerman (eveneens IKV-Hoogkamp), Peter Iminga (IKVkern Arnhem-Oost, maar tevens lid van het stedelijk IKV) en tenslotte Bert Oostveen en Aart
Lips van de Werkgroep tegen de Atoombewapening Arnhem-Zuid. Voor laatstgenoemde een
wat lastige positie, omdat hij in die jaren tevens voorzitter is van de PPR, de Partij Politieke
Radicalen, die later samen met de PSP, de CPN en de Evangelische Volkspartij (EVP) zal
opgaan in GroenLinks. Het lukt de Werkgroep in november van dat jaar om een afspraak voor
een discussiebijeenkomst te maken met het plaatselijke bestuur van het CDA, al is daar niet
eerder ruimte voor in de agenda van de partij dan op 24 februari van het volgende jaar. Ook
dient er een voorbespreking aan vooraf te gaan, waarin de Werkgroep komt uitleggen wat nu
precies de bedoeling is. Het is nog altijd diezelfde huiver, datzelfde wantrouwen als waarover
het landelijk secretariaat van het IKV in de memo van begin 1980 sprak. De Werkgroep besluit
daarom de nadruk vooral niet te leggen op de irritaties jegens de terughoudendheid van de partij,
maar uit te leggen wat het landelijk beleid is van het IKV. Ook zal niet worden ingegaan op de
tegenstellingen binnen de partij of de fricties die in de loop van de tijd met het CDA zijn
ontstaan. En tevens zal in het geplande gesprek benadrukt worden dat het IKV niet uit is op
volledige en eenzijdige ontwapening en om uit de NAVO te treden. Wel wil de Werkgroep de
plaatselijke situatie aan de orde stellen: wat te denken namelijk van de schuilkelderpolitiek van
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de gemeente Arnhem en hoe om te gaan met de natuur rond de stad die ten prooi dreigt te vallen
aan de uitbreiding van militaire oefenterreinen. Het zijn lokale aandachtspunten als deze die van
grote betekenis zullen blijken te zijn in het verdere verloop van het Arnhemse vredes- en
ontwikkelingswerk.

Niet alleen het IKV
Overigens is het vredeswerk in Arnhem eindjaren 70 niet beperkt tot het IKV en aanverwante
organisaties. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat de stad in die jaren maar liefst drie wereldwinkels telt (Wereldwinkel Kortestraat, Wereldwinkel/boekhandel De Rooie Arnhemmer en
Wereldwinkel Zuid), maar bijvoorbeeld ook uit een gezamenlijk optrekken van tal van Arnhemse organisaties tegen het geweld van de apartheid in Zuid-Afrika. 1980 is namelijk het jaar
waarin de Paralympics, de Olympische Spelen voor Gehandicapten, in Arnhem gehouden
worden. Aanvankelijk had naast Denemarken en Nederland ook
Zuid-Afrika aangeboden de Spelen te organiseren, maar de apartheidssituatie in dat land en het uitgangspunt dat sport dient te
verbroederen, heeft het organiserend comité kopschuw gemaakt
om met Zuid-Afrika samen te werken. De keuze valt daarop op
Nederland, maar voor menigeen is dat besluit niet voldoende. De
antiapartheidsbeweging in Nederland start een campagne om
Zuid-Afrika uit te sluiten van deelname aan de Spelen vanwege
de onderdrukking van de zwarte bevolking in dat land. De
campagne vindt een breed gehoor, ook bij het organiserende
comité van de Spelen, waarop de regering van Zuid-Afrika aan de
vooravond van de Spelen besluit om haar ploeg thuis te houden.
Dat besluit weerhoudt het ad-hoc Comité Zuid-Afrika Nee! er
niet van om toch een anti-apartheidsmanifestatie te houden in het centrum van Arnhem. En
terwijl prinses Margriet op 21 juni op het Nationaal Sportcentrum Papendal bij Arnhem de
Spelen voor geopend verklaart, houden actievoerders bij de AKU-fontein een bijeenkomst
compleet met stands en sprekers. Op uitnodiging van het comité is Jan Pronk (naast Kamerlid
voor de PvdA op dat moment ook adjunct-secretaris-generaal bij de UNCTAD, de VNorganisatie voor handel en ontwikkeling) naar Arnhem gekomen waar hij voor een economische boycot van dat land pleit. In zijn functie overigens een niet mis te verstaan statement,
omdat de dag erna in Den Haag een debat in de Kamer zal worden gehouden over eventuele
boycotmaatregelen jegens het apartheidsbewind. Behalve Jan Pronk zijn er die zaterdagmiddag
ook vertegenwoordigers van de CPN, de vakbeweging, en het landelijk Komitee Zuidelijk
Afrika (KZA) aanwezig, maar bijvoorbeeld ook Sam Ramsamy die bekendheid geniet als
voorzitter van het niet-racistische South-Africa Council for Sport en in die functie pleitbezorger
is van sport zonder discriminatie. Ook aanwezig echter zijn pro-Zuid-Afrika organisaties als
Voorpost en de stichting Nederlands Zuidafrikaanse Werkgemeenschap (NZAW) die folders
uitdelen over hoe mooi het is in het land van president Botha en de zijnen. De aanwezigheid van
deze beide organisaties is voor de politie weer aanleiding om zijn beruchte Groep Bijzondere
Opdrachten (GBO) te mobiliseren, een arrestatie-eenheid waar actievoerend Arnhem in die
jaren nog veel mee te stellen zal krijgen. Indertijd opgezet om de georganiseerde criminaliteit in
de Arnhemse horeca aan te pakken, wordt deze politie-eenheid ook steeds vaker ingezet om op
tamelijk gewelddadige wijze links Arnhem onder de duim te houden. De manifestatie verloopt
evenwel zonder noemenswaardige incidenten. Om een paar redenen is het echter van belang om
de bijeenkomst hier te beschrijven. Allereerst toont het de betrokkenheid die er in een stad als
Arnhem in die jaren bij mondiale problematiek is. Die betrokkenheid – met name bij het
onderwerp apartheid – zal nog tot heel verrassende situaties leiden in deze stad. Maar ook het
feit dat buiten de campagne die het IKV in die tijd landelijk voert om de kruisraketten tegen te
houden (daarin gesteund door het netwerk aan plaatselijke kernen), blijken er op lokaal niveau
door allerlei organisaties tamelijk snel en efficiënt activiteiten ontplooid te kunnen worden. Het
valt buiten het bestek van dit boek om al die activiteiten die in die jaren onder de verzamelnaam
De beweging op touw zijn gezet, te beschrijven. Maar het feit dat ook hier groepen elkaar op
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een thema weten te vinden en in gezamenlijkheid optrekken, is een voorbode van wat zich nog
jarenlang in Arnhem in structurele vorm zal manifesteren.

Hoofdstuk 5

De eerste samenwerking
Terwijl de Werkgroep Politieke Partijen van de gezamenlijke IKV-kernen in Arnhem zich eind
1980 buigt over de vraag wat de beste manier is om de Arnhemse afdeling van het CDA te bewegen tot een actievere houding jegens ontwapening, zijn andere vredesgroepen in de stad met
elkaar in gesprek geraakt over een heel ander onderwerp. Er is namelijk uitgelekt dat het
gemeentebestuur van zins is om de ontvangstzaal van het stadhuis op een nog nader te bepalen
datum in 1981 beschikbaar te stellen voor een rondreizende expositie over de NAVO. De
verontwaardiging is groot bij de organisaties die zich nu al een paar jaar inzetten om de plaatsing van nieuwe kernwapens door het bondgenootschap te voorkomen. Het IKV heeft met zijn
stemkaartenactie juist aangetoond dat rond 70% van de bevolking in het land tegen plaatsing
van kruisraketten is en dan zal de gemeente Arnhem de ruimte van het stadhuis aanbieden aan
de veroorzaker van alle angst en ellende! En daar waar politieke partijen als PSP, PPR en CPN
enerzijds en de buitenparlementaire actiebeweging anderzijds elkaar tot dan toe wat wantrouwend hebben bekeken, besluit men nu de handen ineen te slaan en gezamenlijk tegengas te
geven in de vorm van een ‘Tegen-NAVOexpositie’.
Ook de Arnhemse IKV-kernen sluiten zich bij dit
ad-hoc verband aan en het gemeentebestuur wordt
benaderd met het verzoek om op hun beurt in het
stadhuis een expositie te mogen houden over de
gevaren van (atoom)bewapening. Ze verwachten
niet veel van hun verzoek maar tot verrassing van
alles en iedereen stemt de gemeente in en op
zaterdag 4 april 1981 is het dan zover: onder het
motto Kernwapens Nederland uit! Presenteren
zich zestien plaatselijke organisaties gezamenlijk
middels fotopanelen en informatietafels in het
Arnhemse stadhuis. Met brochures, affiches,
stickers en handtekeningenlijsten wordt gepoogd
de aandacht van het Arnhemse publiek te vestigen
op het dreigende besluit van de NAVO om in
Europa kruisraketten te plaatsen. Ben ter Veer,
landelijk voorzitter van het IKV, komt naar Arnhem en opent de tentoonstelling met de woorden:
‘Versterk de vredesbeweging, binnen en buiten
politieke partijen, kerken en onderwijs. De
Nederlandse vredesbeweging heeft in het westen
het voortouw genomen. Die taak moeten we ook blíjven vervullen.’ Er is muziek, er zijn nog
meer toespraken en de plaatselijke pers zal er uitgebreid verslag van doen. Saillant detail: de
expositie mag een week lang in het stadhuis blijven staan. En, last but not least, de brochure
waarin de deelnemende organisaties achtergrondinformatie verstrekken over hun activiteiten,
komt tot stand met steun van de gemeente.
Een week lang staan de Vereniging Dienstweigeraars (VD), de Anti Kernenergiebeweging
(AKB), de Wereldwinkel, het Humanistisch Verbond, Van Zwaarden tot Ploegscharen, Kerk en
Vrede, het IKV en Stop de N-bom gebroederlijk naast de PPR, de CPN, de PSP, de Socialistische Partij, de Partij van de Arbeid, de Jonge Socialisten (JS, de jongerenafdeling van de
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PvdA) en de Evangelische Volkspartij. Daarbij moet natuurlijk direct worden aangetekend, dat
er met name op de terreinen vrede en milieu van het begin af aan al wel kruisverbanden
bestonden tussen actiegroepen en politieke partijen. Verder werd de actiegroep Stop de N-bom
algemeen als mantelorganisatie van de CPN beschouwd en zou het bovendien niet lang meer
duren voordat de vier partijen CPN, PSP, PPR en EVP zouden opgaan in GroenLinks. Ook
moet in dit verband worden opgemerkt dat er in die jaren in Arnhem een gezamenlijke 1 meiviering bestaat waarop linkse en sociaaldemocratische partijen enerzijds en actiegroepen
anderzijds elkaar ontmoeten. Hoewel – want ook dat moet dan meteen weer worden gezegd –
die ontmoetingen in de praktijk vaak niet veel meer omvatten dan het naast elkaar inrichten van
informatiekramen. Veel verder gaat de samenwerking namelijk niet. De actiegroepen hebben
het land aan het opportunisme van de gevestigde politiek, hun krachteloze compromissen en
hun verkiezingsbeloften die toch altijd weer gebroken worden. De kaders van de plaatselijke
politiek vinden van hun kant daarentegen die actievoerders maar al te vaak een stelletje
doordravers die, gespeend van realiteitszin, programmaloos van de ene actie naar de andere
hollen.
Op deze historische manifestatie van april 1981 ontbreken nog wel vertegenwoordigers van de
in die dagen goed georganiseerde kraakbeweging, vrouwenbeweging, antifascismecomités en
landengroepen. Niet omdat die organisaties niet bij het onderwerp betrokken zijn, want juist in
die periode (eindjaren 70 en beginjaren 80) is de solidariteit met elkaar en elkaars activiteiten
erg groot en leeft ook sterk het besef dat ‘alles met alles’ samenhangt. Ze ontbreken omdat de
organisatoren van de manifestatie zich beperkt hebben tot die buitenparlementaire organisaties
die zich uitdrukkelijk richten op het terrein van vredesvraagstukken. In de brochure meldt de
afdeling Arnhem van de PSP zich als de initiatiefnemer en dat verklaart meteen ook het feit
waarom er naast deze organisaties opmerkelijk veel lokale afdelingen van de gevestigde politiek
aanwezig zijn. Maar de combinatie van politieke partijen en buitenparlementaire organisaties op
een manifestatie tegen kernwapens, geeft in elk geval aan dat de dreigende plaatsing van
kruisraketten in brede zin wordt gezien als een afkeurenswaardig initiatief van de NAVO.
‘Kernwapens Nederland uit!’
Behalve het gezamenlijk optrekken van politieke partijen en een deel van ‘buitenparlementair
links’ zoals het circuit van actiegroepen in die dagen ook wel wordt genoemd, is er nog een
opmerkelijk feit aan deze manifestatie en dat is de titel.
Hoewel het dreigende NAVO-dubbelbesluit de aanleiding
tot het gezamenlijke optreden is, reikt deze titel,
‘Kernwapens Nederland uit!, verder. Het gaat duidelijk niet
om het tegenhouden van een nieuwe generatie atoomwapens alléén, maar om het verbannen van álle kernwapens
uit Nederland. Het is in die periode – ondanks steevast
zwijgen van de kant van de Nederlandse regering – een
publiek geheim dat op verschillende plaatsen in ons land
kernwapens liggen opgeslagen. Ook de locaties zijn
‘bekend’: de legerplaatsen ’t Harde en Havelte en de vliegbasis Volkel. Bovendien is de wijze van inzet ‘bekend’:
houwitsergranaten met atoomkop in beide legerplaatsen en
atoombommen voor onder vliegtuigen op de vliegbasis.
Daarnaast beschikt de Nederlandse krijgsmacht in die
periode over marinevliegtuigen die dieptebommen met
atoomlading kunnen afwerpen tegen de gevreesde Sovjetonderzeeërs en over luchtafweerraketten die met een kernkop kunnen worden uitgerust. Het feit dat genoemde locaties bewaakt worden door Amerikaanse soldaten die de order hebben om met scherp te schieten op mogelijke indringers, wordt
als een bewijs voor deze opslag gezien. Dat de titel Kernwapens Nederland uit! als slogan voor
de manifestatie wordt gehanteerd, geeft aan dat de deelnemende organisaties geen heil zien in
het atoomwapen als afschrikmiddel tegen een eventuele invasie door het Warschau Pact. Dat de
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plaatsing van kruisraketten – een middellange afstandswapen immers – een kernoorlog alleen
maar dichterbij kan brengen en West-Europa tot slagveld kan maken, is blijkbaar dus niet het
enige motief om gezamenlijk in actie te komen in de stadhuishal.
De Jonge Socialisten laten wat dat betreft in de gezamenlijke brochure niets aan duidelijkheid te
wensen over: ‘Op de eerste plaats is de Navo een militair bondgenootschap dat de belangen van
de westerse kapitalistische geïndustrialiseerde wereld verdedigt. Het Navo-verdrag stelt dat de
lidstaten de huidige westerse democratische opvatting zullen verdedigen. Het is echter nooit een
probleem geweest fascistische dictaturen, zowel in het verleden (Griekenland, Portugal) als nu
(Turkije) lid te laten zijn van de Navo.’ De Jonge Socialisten slaan met dit standpunt de spijker
op zijn kop. Want alle retoriek over de verdediging van de wereldvrede ten spijt, hebben de
regeringen van de aangesloten NAVO-landen nooit kunnen uitleggen wat deze kolonels- en
generaalsregimes nu binnen het bondgenootschap te zoeken hadden. Hetzelfde geldt voor
landen in het Midden-Oosten, waar in ruil voor olie een oogje dichtgeknepen wordt voor wat
betreft schendingen van de mensenrechten. Ook landen die later verguisd zouden worden als
schurkenstaten zoals Iran en Irak en antidemocratische bewegingen als de Taliban, hebben jaren
lang kunnen rekenen op financiële en militaire steun door NAVO-partners met ook hier de Verenigde Staten voorop.
Dat de in de jaren 80 zo gevreesde kruisraketten twee decennia later daadwerkelijk door
NAVO-landen zouden worden ingezet (zonder atoomkoppen weliswaar) in conflicten die toch
weinig met verdediging van de westerse democratie te maken hadden, bewijzen de oorlogen op
de Balkan, in Afghanistan en Irak.
Dat inschattingen anderzijds, hoe gedegen in die tijd
ook, echter ook anders kunnen uitpakken, blijkt
eveneens uit de brochure op deze manifestatie.
Opnieuw de Jonge Socialisten: ‘Dat tweezijdige ontwapeningsstappen iets opleveren is een illusie. Sinds
het begin van het kernwapentijdperk zijn er minstens
6.000 officiële besprekingen geweest met dat doel,
zonder resultaat.’ Wat de JS op dat moment niet konden weten – en niemand die het credo ‘alle kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland’ aanhing – is, dat in het diepste geheim
door de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie beginjaren 80 voorbereidingen gaande zijn om tot
daadwerkelijke tweezijdige ontwapening te komen. Voor miljoenen mensen in de wereld komen
de Akkoorden van Reykjavik in 1986, waarin de presidenten Ronald Reagan en Michail
Gorbatsjov tot wederzijdse vermindering van het kernarsenaal komen, dan ook als een complete
verrassing. Net als drie jaar later de Val van de Muur.

Gematigd naast radicaal
De moederpartij van de Jonge Socialisten, de Partij van de Arbeid, is in de tentoonstellingsbrochure voor wat betreft het Nederlandse aandeel in de atoomdreiging een stuk gematigder van
toon. Weliswaar verklaart de partij zich tegen atoombewapening (‘Daarom is de Partij van de
Arbeid tegen atoomwapens.’, maar waar de JS de NAVO nog regelrecht verwerpt als een hypocriet bondgenootschap, vermijdt de PvdA een dergelijke uitspraak. Atoombewapening wordt
geformuleerd als economische verspilling (‘Economisch gezien is de atoomwapenwedloop een
krankzinnig gebeuren. Gigantische hoeveelheden energie en grondstoffen worden verspild aan
de productie van nutteloze dingen.’) en als iets waarmee ernstige ongelukken kunnen gebeuren
(‘Een atoombom kan per ongeluk afgaan. Bij 100.000 atoombommen is dat gevaar evenveel
malen groter.’). Ook het gezondheidsaspect komt aan de orde: ‘Bij het delven van de grondstoffen wordt radioactief materiaal (stof) over de aarde verspreid. Bij de bewerking van de grondstoffen komen kleine hoeveelheden radioactiviteit in de lucht. We weten, dat juist die kunstmatige geringe straling gevaar in zich bergt.’ Maar in het antwoord van de partij op de dreigende uitbreiding van het atoomarsenaal schuilt ook een zekere acceptatie van het kwaad: ‘De werkelijkheid is, dat ze er zijn in Europa, in Nederland. Met een optocht, afwachten of vrome wensen krijgen we ze niet weg. Daarom staat in ons programma deze (taken) als eerste stap in de
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komende regeringsperiode terug te dringen tot één à twee atoomtaken en onze mede-NAVOleden te bewegen dat ook te doen.’
Voor partijen en actiegroepen ter linkerzijde van de PvdA, zijn dergelijke compromissen een
gruwel. Niet alleen heeft men geen enkele trek in aangelengde wijn, men ziet in dergelijke
tactische manoeuvres ook een begin van verraad aan de goede
zaak. Niet een beetje minder, maar helemaal niet is met name
bij buitenparlementair links het uitgangspunt (én het bindmiddel). In de tentoonstellingsbrochure zijn het vooral de Vereniging Dienstweigeraars en Kerk en Vrede die dit radicale
standpunt uitdragen. Zij trekken fel van leer tegen welk compromis over atoomwapens en Nederlandse kerntaken dan ook.
De Vereniging Dienstweigeraars: ‘De bevolking moet de politici duidelijk maken dat er spoedig een einde moet komen aan
de wapenwedloop. Laten we na 35 jaar tevergeefs onderhandelen de impasse doorbreken en als eerste stap de kernwapens uit Nederland verwijderen.’ En Kerk en Vrede: ‘In
tegenstelling tot het I.K.V. staan wij op het standpunt van
totale ontwapening en wijzen daarom de Navo af, alsmede de
conventionele bewapening. Bij de kernbewapening hebben we
het over geweldsmiddelen die geen enkel doel meer kunnen
dienen en die nu de grootste bedreiging vormen voor het
voortbestaan van de mensheid.’
Het Humanistisch Verbond is iets voorzichtiger in de brochure: ‘Het Humanistisch Verbond eist
van de Nederlandse regering een eigen beleid, dat zich losmaakt van berusting, gelatenheid en
volgzaamheid. Daarbij zijn eenzijdige stappen niet uit te sluiten. Deze zouden kunnen bestaan
uit het beëindigen van de Nederlandse betrokkenheid bij het tot stand komen, produceren,
transporteren, opslaan of het gebruik van kernwapens of onderdelen daarvan.’
De vier linkse partijen die aan de manifestatie meedoen en die, zoals eerder gezegd, later zullen
opgaan in GroenLinks, zijn in hun standpunten eensluidend. De Evangelische Volkspartij (EVP)
levert voor de brochure een gedeelte uit haar verkiezingsprogramma 1981-1985 in en stelt ten
aanzien van de NAVO onomwonden: ‘Het dogma, dat het lidmaatschap van de NAVO de hoeksteen van het veiligheidsbeleid is, moet worden verworpen. De NAVO is een organisatie, die
met het Warschaupakt gestalte geeft aan het blokdenken en daardoor in tegenstelling tot de
door haar gepropageerde doelstelling, het streven naar een duurzame vrede en echte veiligheid
eerder in de weg staat dan bevordert.’ Voor de EVP staat de NAVO als westers machtsblok
haaks op het Evangelisch beginsel van gerechtigheid, zodat de partij stelt dat: ‘de EVP geen
voorstander (is) van het lidmaatschappij van de huidige NAVO
en de Nederlandse militaire bijdrage aan de bondgenootschappelijke verdediging beëindigd (zal) moeten worden, indien de
Nederlandse initiatieven binnen het bondgenootschap geen
steun ontvangen (...).’ In de brochure somt de EVP vervolgens
de voorwaarden op waaraan de bondgenoten van de NAVO
moeten voldoen willen ze, wat de EVP betreft, op Nederlandse
steun aan het bondgenootschap kunnen blijven rekenen: het
stapsgewijs afschaffen van atoomwapens, het afwijzen van
nieuwe generaties atoomwapens, het instellen van kernwapenvrije zones in West-Europa en het afleggen van no first useverklaringen.
Net als de EVP verwerpt ook de Partij Politieke Radicalen
(PPR) in de tentoonstellingsbrochure de NAVO als het centrum van veiligheidsbeleid. Onder het motto Vrede gebaseerd
op solidariteit stelt de partij: ‘De P.P.R. is er voor dat Nederland uit de Navo stapt. Zolang
Nederland toch nog lid is van deze organisatie, dient dit lidmaatschap geen hoeksteen te
vormen van het veiligheidsbeleid. In deze periode dient de Navo primair gebruikt te worden als
overlegorgaan van regeringen, zodat de mogelijkheid voor Nederland om een eigen rol in de inArnhem Mondiaal
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ternationale besluitvorming te spelen optimaal wordt benut.’
Ook de Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP) denkt er zo over.
Het PSP-aandeel in de brochure: ‘De PSP vindt dat Nederland de
Nato uit moet. De Nato is meer dan een defensief apparaat. Het
is een offensief apparaat, ter handhaving van het kapitalisme, de
onderdruk-king van de Derde Wereld en de onderdrukking in
Europa.’ Met als leus Als u vrede wilt, bereid dan vrede voor’
(met een knipoog naar de uitspraak Als u vrede wilt, bereid u dan
voor op oorlog) stelt de partij in de brochure dat ‘mede door
baanbrekende acties van de PSP de oorlog in Vietnam (kon) eindigen.’ Waarmee de partij maar gezegd wil hebben dat ‘zo
machteloos eenlingen dus niet (zijn), als zij zich verenigen.’
De Socialistische Partij (SP), in die dagen nog als Socialistiese Partij geschreven, wijst in de
brochure op de vrede die in de vorm van afschrikking gestalte heeft gekregen: ‘In het kader van
het Noordatlantische Bondgenootschap, de NAVO, is ons land opgezadeld met maar liefst zes
atoomtaken. Het vervullen van een rol in de NAVO-atoombewapening kan alleen maar negatieve gevolgen hebben, die de kans op een uiteindelijke catastrofale wereldbrand alleen maar dichterbij brengen. Daarom
moet ons land onmiddellijk alle atoomtaken afstoten. Ook de zogenaamde conventionele bewapening moet snel en doortastend
teruggebracht worden.’ Net als de Jonge Socialisten, wijst ook de
SP op de steun die de Turkse generaals na hun coup in 1980 van
de kant van de NAVO ontvingen. Voor de SP is de zaak dan ook
helder: ‘Keer op keer wordt duidelijk dat juist deze gigantische
militaire en nauw aan de industrie verbonden organisatie een
voort-durende bedreiging vormt, met name ook door de
overheer-sende rol van de V.S. in het bondgenootschap.’ En
daarom geldt ook voor de SP maar één conclusie: ‘Nederland dus
atoombom-vrij. Omdat atoomwapens zo verschrikkelijk en
vernietigend zijn, dat niet één socialistisch denkend mens maar
op de gedachte kan komen kernwapens ooit te gebruiken.’
De vierde politieke partij ter linkerzijde van de PvdA tenslotte die
aan de manifestatie meedoet, is de Communistische Partij van
Nederland (CPN). Zij wijst in de brochure op haar lange staat van
dienst waar het gaat om verzet tegen de toenemende bewapening
in de wereld: ‘Tijdens het laatste, 27e congres van de C.P.N. was
een eerste plaats ingeruimd voor de strijd tegen de atoombewapening en de strijd voor vrede en veiligheid. Dit geeft aan, welk
belang de C.P.N. aan deze vraagstukken hecht.’ En, zo vervolgt
de partij: ‘De C.P.N. heeft vooral na de Tweede Wereldoorlog
opgetreden tegen de toenemende bewapening en dat zeer consequent. Dit gebeurt zowel in het parlement als in acties daarbuiten,
waar communisten vaak een actieve rol spelen. Daarnaast wordt
door ons dagblad De Waarheid actief informatie verspreid over
de bewapeningswedloop en de acties daartegen. Lange tijd was
De Waarheid de enige krant, die de acties tegen de Neutronenbom actief ondersteunde.’ Net als
de PSP, de PPR en de EVP, is ook de CPN van mening dat Nederland niet alleen moet afzien
van plaatsing van kruisraketten op zijn grondgebied, maar ook de al bestaande atoomtaken moet
afbouwen én uit de NAVO moet stappen.
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Meer dan alleen angst voor atoomwapens
De organisatie Stop de N-bom, gelieerd aan de CPN en daarom nog wel eens beschouwd als een
organisatie die om heel andere – Moskou-gezinde – motieven tegen atoomwapens in Nederland
is, presteerde het in 1977 om meer dan een miljoen handtekeningen op te halen van Nederlanders die verontrust waren over de dreigende invoering van de neutronenbom. In het voorgaande
kwam deze prestatie al even aan de orde. In die zin heeft de relatief kleine organisatie
baanbrekend werk verricht voor het massale verzet tegen kruisraketten, dat pas eindjaren 70 op
gang kwam en dat (met name door de buitenlandse) pers laatdunkend als het besmettelijke
Hollanditis werd betiteld. In de tentoonstellingsbrochure gaat Stop de N-bom behalve op de nog
altijd actuele gevolgen van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki (respectievelijk 6 en 9
augustus 1945), ook in op heel andere motieven om tegen atoombewapening te zijn: ‘Atoommachten kunnen al het leven op aarde tientallen malen vernietigen en de helft van alle natuurkundigen werkt ten behoeve van militaire programma’s. Per minuut wordt 2 miljoen gulden aan
bewapening uitgegeven. En dat terwijl 100 miljoen kinderen van honger sterven, het milieu
vernietigd wordt en ziekten nog vrij spel hebben. In zo’n wereld zijn er wel betere bestedingen
voor geld denkbaar dan bewapeningsuitgaven.’ Ook de Jonge
Socialisten wijzen in de tentoonstellingsbrochure op deze mondiale tegenstelling: ‘Dit jaar wordt bijna 1.000 miljard gulden
uitgegeven voor de bewapening, zo’n 120 miljoen gulden per uur!
De uitgaven voor de ontwikkeling van de arme wereld steken
daarbij schril af. De Commissie Brandt heeft ook niet voor niets
gepleit voor het overhevelen van gelden van de bewapening naar
de ontwikkeling, juist ook ten bate van de wereldvrede in de toekomst.’
Behalve deze mondiale tegenstelling bij de besteding van gelden,
is er ook de verdeling van beschikbaar budget in eígen land die
onder druk staat van bewapeningsuitgaven. De CPN wijst er in de
tentoonstellingsbrochure op: ‘De enorm hoge uitgaven voor wapentuig gaat ten koste van lonen, uitkeringen en sociale voorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg.’
Ook de PvdA wijst in de brochure op deze problematiek (‘De werkgelegenheid zou gediend zijn
met een betere besteding van die belastinggelden.’), maar de partij wijst tevens – en opmerkelijk
genoeg als enige in de brochure – op een heel ander motief om vraagtekens te zetten bij de
toename van militaire machtsmiddelen: ‘Militaire macht zal andere machten steunen, als dat in
het straatje past – ook als dat dictatoriale machten zijn – of die onder de eigen macht brengen
als dat beter uitkomt. In ieder geval dreigen dat te doen. Ook het eigen volk wordt onderdrukt.
Kijk naar onze NAVO-bondgenoot Turkije, naar Zuid-Afrika en dichter bij huis, kijk hoe het
paramilitarisme groeit bij onze politie in Amsterdam, in Nijmegen (met marechaussee, NAVOprikkeldraad, NAVO-wapens, NAVO-Leopardtanks).’ Op de NAVO-steun aan buitenlandse bedreigers van de democratie wordt in de brochure ook gewezen door de Jonge Socialisten en de
Socialistische Partij, maar de parallel die de Partij van de Arbeid trekt met de Nederlandse
situatie is opmerkelijk, zeker voor een sociaaldemocratische partij die toch vaak genoeg aan de
regeringskant heeft gestaan waar het ging om repressief gedrag jegens de kraakbeweging bijvoorbeeld. De Arnhemse afdeling van de PvdA doelt met haar uitspraken namelijk onmiskenbaar op de ontruimingen van de Vondelstraat in Amsterdam (maart 1980), de acties bij de
kerncentrale van Dodewaard (oktober 1980) en de ontruiming van de Piersonstraat in Nijmegen
(februari 1981), confrontaties die in Nederland voor grote beroering zorgden vanwege de massale inzet van politie en leger. Zoals we verderop in dit boek nog zullen zien, is de Arnhemse
afdeling van de Partij van de Arbeid in die dagen echter van een ander, radicaler kaliber dan de
meeste andere afdelingen van deze partij in het land. De uitgesproken opstelling van de
Arnhemse fractie van de PvdA blijkt ook uit een ander citaat uit de tentoonstellingsbrochure:
‘Atoommacht leidt tot agressief gedrag. Het doel – verdediging van democratische waarden – is
verlaten. Volksbelangen spelen er geen rol in. Het maakt niet uit of een land democratisch
geregeerd wordt of dictatoriaal, als er maar een basis in dat land kan worden gevestigd.
Onafwendbaar wordt de onderdrukkersrol van de atoommachten groter.’ Door het in algemene
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termen te houden (‘atoommachten’), wordt automatisch ook de Sovjet-Unie met deze confronterende uitspraak bedoeld, maar de huidige president van de Verenigde Staten zou toch niet blij
zijn geweest met een dergelijk statement uit een partij die toch regelmatig aan de macht is in een
bondgenootschappelijk land en waarmee op regeringsniveau nauwe contacten bestaan.

Wapenindustrie, economische expansie en milieu
Nog weer een ander motief om in verzet te komen tegen de uitbreiding van het kernwapenarsenaal, is de rol daarin van de wapenindustrie. De Vereniging Dienstweigeraars stipt die rol
als volgt in de tentoonstellingsbrochure aan: ‘Nu de totaal beschikbare vernietigingskracht
inmiddels voldoende is om de wereld honderden malen te vernietigen, heeft de aandacht van de
militairen en de wapenfabrikanten zich verplaatst naar de zgn. kruisraketten en kleine
kernwapens, neutronen-‘granaat’ heet dat dan.’
Ook de Socialistische Partij wijst op deze rol: ‘De enige die voordeel van deze waanzin heeft, is
de wapen producerende industrie, die via haar talloze verbindingen met de regering, parlement
en dergelijke er dan ook alles aan doet de bewapeningsgrens steeds verder naar boven te
verschuiven.’ En ook hier springt de PvdA in het oog die de link legt naar de wapenindustrie:
‘…want de aankoop van nucleaire wapensystemen brengt alleen grof geld aan de wapenleverancier.’ Dat de inderdaad gigantische uitgaven aan wapenproductie de vrede niet dichterbij
brengen, leren ons dagelijks de kranten en de journaalbeelden op tv. En dat zelfs de dreiging
met atoomwapens niet meer de stabiliteit in de wereld kan garanderen (het motief van voorstanders van het concept van de atomaire afschrikking), blijkt uit de zogeheten asymmetrische
oorlogsvoering zoals door guerrillaorganisaties in bijvoorbeeld het Midden-Oosten wordt gevoerd. Blijkbaar kan religieus fanatisme een stemming teweegbrengen waarbij de martelaarsdood verkozen wordt boven een werelds leven. Een zeer verontrustende gedachte voor hen die
zich juist inzetten om dit wereldse leven zo rechtvaardig en vredelievend mogelijk in te richten.
Dat de wereldwijde wapenindustrie niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van op expansie
gerichte economische systemen, komt in de tentoonstellingsbrochure ook aan de orde. De PSP
noemt de NAVO, zoals we zagen, al een offensief apparaat, gericht op ‘de handhaving van het
kapitalisme, de onderdrukking van de Derde Wereld en de onderdrukking in Europa.’ Ook de
Jonge Socialisten geven dit aan ‘Op de eerste plaats is
de Navo een militair bondgenootschap dat de
belangen
van
de
westerse
kapitalistische
geïndustrialiseerde wereld verdedigt.’ En voor Kerk
en Vrede zijn kernwapens niet alleen ‘een symp-toom
van denken en handelen waarin de oorlog geaccepteerd is’, maar is het dreigen ermee tevens het
opdringen van het kapitalistische systeem: ‘Néé tegen
de kernwapens betekent néé tegen de economische orde, die verantwoordelijk is voor de
bewapenings-wedloop en het afschrikkingsevenwicht, néé tegen het kapitalisme dus.’
Dat de productie van kernwapens ook gevolgen heeft voor het wereldwijde milieu, is in het
bovenstaande al aan de orde gekomen bij de uitspraak van de Partij van de Arbeid dat het delven van radioactief materiaal als grondstof voor kernenergie en kernwapens zorgt voor verspreiding van radioactief stof. Ook de CPN noemt het milieuaspect in haar argumentatie om
tegen atoomwapens te zijn. De partij wijst daarbij niet zoals de PvdA op het begintraject, maar
juist op het eind ervan: ‘De wapenwedloop brengt een enorme verspilling van grondstoffen en
kapitalen met zich mee. Het vormt een ernstige bedreiging voor het milieu (oefenterreinen en
afvalstoffen).’ Het milieuaspect ten slotte komt ook aan de orde bij de inbreng van de AntiKernenergiebeweging (AKB) aan de tentoonstellingsbrochure. De organisatie wijdt anderhalve
pagina aan de relatie tussen de ‘vreedzame’ kernenergie en het opwerken van het uraniumafval
uit kerncentrales tot grondstof voor kernwapens, om te besluiten met een alarmerende conclusie
van de Canadese socioloog Erving Goffman: ‘Gezien de ontwikkeling van de nucleaire industrie
van de USA zullen er, zelfs als deze industrie 99,99% van het geproduceerde plutonium kan
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isoleren van het milieu, per jaar 500.000 mensen extra sterven aan longkanker ten gevolge van
die 0,01% die wel vrijkomt.’
Gezamenlijkheid
Dat het verzet tegen kernwapens dus door meer motieven is ingegeven dan door angst en afkeer
van het soort wapen, moge duidelijk zijn uit de inbreng van de deelnemende organisaties aan de
Arnhemse tentoonstelling in die bewuste aprilmaand in 1981. Waar de ene organisatie wijst op
binnen- en buitenlandse onderdrukking door krijgsmachten in NAVO-verband, wijst een andere
op het principe van rechtvaardigheid en gerechtigheid. En waar de ene groep de zinloosheid van
het dreigen met (kernwapen)geweld benadrukt, geeft een andere aan wat de gevolgen zijn van
het winnen van radioactief materiaal. De verschrikkingen van de atoombommen op Japan zijn
voor de ene organisatie het belangrijkste motief om kernwapens af te zweren, voor de andere is
dat in eerste instantie de militaire dominantie van een op verspilling gebaseerde economie. Waar
de ene groep wil dat Nederland niet alleen kernwapens de deur wijst, maar ook de NAVO, vindt
een andere dat het NAVO-lidmaatschap juist aangewend moet worden om tot ontwapeningsvoorstellen te komen. Maar over het centrale motief is men het in die dagen roerend met elkaar
eens: kernwapens – en zeker de nieuwe generatie in de vorm van neutronenbom en kruisraket –
brengen een atoomconflict eerder dichterbij dan dat het de veiligheid in Europa en de rest van
de wereld vergroot. De stationeringsplannen van deze atoomwapens dienen dan ook te worden
doorkruist, luidt de gezamenlijke boodschap.
De expositie in het stadhuis van Arnhem in april 1981 is een van de vele initiatieven die in die
jaren vanuit de bevolking in het land worden ondernomen. Ze hebben alle met elkaar gemeen
dat ze gericht zijn tegen de opinie van wereldleiders die er in die dagen op neer komt, dat vrede
alleen met geweld valt af te dwingen. Maar voor de Arnhemse situatie zal dit gezamenlijke
optreden veel meer betekenen. Het initiatief zal namelijk de opmaat blijken te zijn voor een
verregaande samenwerking tussen tientallen lokale organisaties, een samenwerking die jarenlang zal standhouden. Bovendien echter zal dit initiatief de aanleiding blijken te zijn voor een
opmerkelijk gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid. Een beleid dat dermate ver strekt, dat
er vanuit Den Haag menigmaal met fronsende blik in de richting van deze stad aan de Rijn
gekeken zal worden.

Hoofdstuk 6

Niet bij verkiezingen alleen
Het in latere jaren nogal eens geuite verwijt dat de massale protesten in Nederland en in andere
landen van West-Europa tegen de stationering van kruisraketten op hun grondgebied ingegeven
is geweest door kortzichtig eigenbelang (nimby: not in my backyard), doet niets af aan het
realiteitsgehalte van deze angst en evenmin aan het inzicht dat met het dreigen met massale
vernietiging uiteindelijk niemand gebaat is. Maar bovendien hebben we in het vorige hoofdstuk
kunnen zien dat de argumenten zoals aangedragen in de gezamenlijke tentoonstellingsbrochure,
verder reiken dan angst. De aangevoerde motieven geven aan dat er door menige vredesorganisatie ook gekeken is naar de verhouding tussen arm en rijk in de wereld, naar de effecten op
milieu en gezondheid (de gevolgen van uraniummijnbouw bijvoorbeeld) en dat er terecht vragen
zijn gesteld bij ‘een gewapende vrede’ in de vorm van afschrikwekkende atoomraketten.
Deze argumenten zijn echter ook om een andere reden van belang. Hoewel de samenkomst van
zestien organisaties rond de expositie in het Arnhemse stadhuis in april 1981 nog een ad-hoc
karakter draagt en er van een structurele samenwerking nog geen sprake is, wordt daarvoor al
wel de kiem gelegd. En hoewel het latere vredesplatform geen politieke partijen in zijn midden
zal kennen, zullen deze partijen in een later stadium wel bijdragen aan de ontwikkeling van een
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gemeentelijk vredesbeleid. Maar ook de thema’s die in de stadhuisexpositie aan de orde zijn
gekomen als Derde Wereld, ontwapening, mensenrechten en milieu, zullen in een latere vorm
van samenwerking blijken terug te keren als de pijlers van structureel vredes- en ontwikkelingswerk in deze stad.

Tweede Kamerverkiezingen
Het is voorjaar 1981 en Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur. Van de partijen die een
kans maken om in de regering te komen, heeft alleen de PvdA zich tegen de modernisering van
kernwapens uitgesproken Sterker nog, de PvdA heeft te kennen gegeven niet te zullen deelnemen aan een regeringscoalitie die de komst van kruisraketten accepteert. Daarmee heeft de
partij zichzelf wel in een lastige positie gemanoeuvreerd, want zolang VVD en CDA samen een
regering kunnen vormen, zelfs in het geval van een minderheidsregering, zal Nederland geen
spaak in het NAVO-wiel kunnen steken. Anderzijds is inmiddels bekend geworden dat de productie van de kruisraket met technische problemen te maken heeft gekregen, waardoor plaatsing
naar alle waarschijnlijkheid niet meer voor 1985 zal kunnen plaatsvinden. Dit uitstel geeft reden
tot speculatie, want de Partij van de Arbeid zou nu immers een volle kabinetsperiode kunnen
uitzitten zonder met de stationering van kruisraketten te maken te krijgen.
Het IKV doet niet aan deze speculatie mee. De organisatie stelt zich op het standpunt dat het
niet om de plaatsing an sich gaat, maar om op ondubbelzinnige wijze nee te zeggen tegen de
alsmaar verdergaande atoombewapening. Dit blijkt ook uit een beleidsstuk uit het voorjaar van
1981 (Naar een nieuwe hete herfst) waarin het vredesberaad
stelt: ‘Bij het IKV leeft de opvatting dat het enige juiste besluit dat dit najaar genomen kan worden, luidt: intrekking
van de instemming met het moderniseringsbesluit van Brussel 1979 en dientengevolge afzien van plaatsing. Beide zaken mogen beslist niet van elkaar worden losgemaakt. Eventuele acties zullen dus rondom deze twee eisen moeten worden opgezet. In een gesprek dat heeft plaatsgevonden tussen
vertegenwoordigers van IKV, Pax Christi en Stop de Neutronenbom bestond hier-over grote overeenstemming. Met
name moet voorkomen worden, dat het moderniseringsbesluit opnieuw door een Nederlandse regering wordt
ontweken. Bij een PvdA-CDA-D66 kabinet is die kans niet
onaanzienlijk.’ Met het oog op de Kamerverkiezingen van
26 mei komt het IKV dan ook met een nieuwe actie onder
de naam Kernwapens? Kieswijzer!. Het netwerk van lokale
kernen wordt verzocht mee te doen met de verspreiding van
huis-aan-huis folders waarin de (kiesgerechtigde) bevolking wordt opgeroepen na te denken
over wat de partij van hun keuze doet om kernwapens uit te bannen.
De Arnhemse kernen besluiten mee te doen met de huis-aan-huis actie en bestellen 20.000
folders bij het landelijk secretariaat. In het persbericht dat zij op 6 mei 1981 doen uitgaan wordt
op klemmende wijze benadrukt dat Europa er in de jaren 80 niet veiliger op is geworden: ‘De
laatste jaren zijn ingrijpende besluiten genomen door zowel de NAVO als het Warschaupact.
Nieuwe kernwapens worden ingevoerd die nog gevaarlijker zijn dan de oude. Ze zijn namelijk
geschikt om ze echt te gaan gebruiken als er hier weer oorlog zou komen. Dat zal het einde van
Europa betekenen.’ In de kieswijzer die in de folder wordt genoemd en die op een paar adressen
van IKV-vertegenwoordigers in Arnhem is te bestellen, is op een rijtje gezet wat de partijen die
aan de Kamerverkiezingen mee doen vinden van de (modernisering van) kernwapens. Het
aantal folderaanvragen blijft na verspreiding echter beperkt, afgezien van een paar telefonische
scheldkanonnades worden er maar circa vijftig Kieswijzers aangevraagd.
De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is nog op diezelfde avond van de 26 e mei bekend.
Gezien de peiling die het IKV in de Vredesweek van september 1979 door middel van de stemkaartenactie heeft gehouden en waarbij circa 70% van de bevolking zich tegen de komst van
nieuwe kruisraketten heeft uitgesproken, ligt het in de lijn van de verwachtingen dat de PvdA de
Arnhem Mondiaal

39

Stichting Doca

verkiezingen wint. Als grootste partij die zich tegen het moderniseringsbesluit van de NAVO
heeft uitgesproken, zou het toch op de sympathie van twee derde van de bevolking mogen
rekenen. De teleurstelling is bij menigeen dan ook groot, wanneer na telling van de stemmen
blijkt dat de partij maar liefst 9 van haar 53 zetels heeft verloren. Is de peiling van het IKV te
optimistisch geweest? Heeft de kiezer op het moment suprême meer oog gehad voor andere
problemen zoals de tanende economie en de groeiende werkeloosheid? Of is de PvdA door de
kiezers afgerekend op het gedraai dat de partij in de aanloop naar de verkiezingen heeft laten
zien: enerzijds nee tegen nieuwe kernwapens, anderzijds ja tegen het behoud van de nucleaire
taken die de Nederlandse krijgsmacht heeft? In het laatste geval heeft het IKV dan nog succes
gehad met haar campagne om de partij op zijn halfslachtige houding te wijzen. Maar of die
campagne dan ook gebaat is geweest bij de einduitslag is maar de vraag. Want om in het kabinet
te kunnen aanblijven is de PvdA niet alleen tot het CDA veroordeeld, maar is bovendien de
steun van de neoliberale D66 nodig. Een coalitie die nog los van het kernwapenvraagstuk,
weinig vertrouwen geeft in te voeren sociaal beleid. Bovendien leidt de verkiezingsuitslag ertoe
dat het CDA als grootste regeringspartij de premier mag leveren. De nieuwe regeringsperiode
zal dan ook de geschiedenis ingaan als het tweede kabinet Van Agt, een periode die als tamelijk
kleurloos te boek zal komen te staan.

Op weg naar vredesdemonstraties
Het IKV heeft, los van de verkiezingsuitslag en de nieuw te vormen regeringscoalitie, een lijn
uitgezet die ertoe moet leiden dat in heel West-Europa massaal wordt gedemonstreerd tegen de
komst van de kruisraketten. In het al eerdergenoemde beleidsstuk Naar een nieuwe hete herfst
worden de verschillende stappen per onderdeel uitgewerkt. Daarbij ligt het einddoel in het najaar van 1981, wanneer het parlement aan de vooravond van de NAVO-bijeenkomst in december, gaat debatteren over het moderniseringsbesluit. Het IKV: ‘Wat stellen we ons nu voor te
doen? In het voornoemde gesprek dat het IKV met twee andere vredesbewegingen gevoerd
heeft, is er door ons een plan op tafel gelegd, waaraan we hier een verdere uitwerking geven.
Het is een soort ‘drietrapsraket’. We stellen ons voor:
a. gezamenlijke activiteiten met West-Duitse vredesbewegingen in het begin van het najaar;
b. een breed Nederlands verzet aan de vooravond van de Nederlandse parlementaire
besluitvorming (eind november);
c. een internationaal treffen in Brussel in december.
Dit zijn drie flinke treden. Het zal van een goed georganiseerde en doelgerichte samenwerking
afhangen of we in deze opzet zullen slagen.’
De keuze van het IKV om allereerst met de West-Duitse vredesgroepen een samenwerkingsverband aan te gaan, is vooral ingegeven door het feit dat zowel onder de bevolking van de
Bondsrepubliek als bij verschillende West-Duitse politieke partijen een sterke aversie heerst
tegen de druk van de NAVO om in dit ‘frontgebied’ het grootste deel van de nieuwe kernraketten te stationeren. Dit voornemen doorkruist namelijk de onder bondskanselier Willy
Brandt (toentertijd nog burgemeester van West-Berlijn) eindjaren 60 geïnitieerde Ostpolitik, met
als doel om van regeringswege te komen om tot ontspanning met de DDR. Bovendien weten de
Duitsers uit eigen ervaring wat het betekent om te worden geconfronteerd met massale
bombardementen op hun steden. Nogmaals het IKV: ‘We zullen moeten proberen het politieke
klimaat in de BRD zodanig te beïnvloeden dat ook daar een herziening van het moderniseringsbesluit gaat leven. Ook om ons eigen verzet meer perspectief te geven, want in de BRD ligt de
kern van het moderniseringsbesluit!’ De te ontwikkelen partnerships moeten ertoe leiden dat er
op 17 oktober dat jaar een eerste grote vredesdemonstratie in Bonn plaatsvindt, zo stelt het IKV
zich voor. Daarbij moeten niet alleen de verschillende Duitse ‘vredesstromingen’ aanwezig zijn,
maar zullen ook de ‘zusterorganisaties’ uit andere landen, waaronder Nederland, met ‘stevige
delegaties’ naar Bonn moeten afreizen. ‘In eerste instantie denken we er dan aan dat het IKV
zelf hierover tot afspraken komt met Aktion Sühnezeichen, Stop de Neutronenbom met het aan
haar verwante ‘Krefelder Appèl’ en Pax Christi Nederland met Pax Christi Duitsland.’ In
West-Duitsland is de vredesbeweging in die jaren al sterk verweven met de zogeheten Bürgerinitiative tegen kernenergie en de milieubeweging die in 1979 via de Grünen een stem in het
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West-Duitse parlement hebben gekregen. Vanwege de nauwe samenwerking in de BRD tussen
de milieubeweging en de vredesbeweging, besluit het IKV dan ook om te proberen samenwerking aan te gaan met Vereniging Milieudefensie.
De tweede trap in de door het vredesberaad genoemde drietrapsraket is een massale demonstratie in Nederland aan de vooravond van het Kamerdebat over het NAVO-moderniseringsbesluit.
Omdat in de tussentijd al tal van andere maatschappelijke organisaties te kennen hebben gegeven massaal in het geweer te willen komen tegen de verwachte instemming door de Nederlandse
regering met het NAVO-besluit, dreigt er alleen al een hausse aan sprekers op de demonstratie.
Allen willen vanuit hun eigen achterban een steentje aan het podiumgebeuren bijdragen. Hoewel een besluit over de datum van de manifestatie nog niet genomen is (14 of 21 november)
stelt het IKV bij voorbaat: ‘Eén spreker namens de vredesbewegingen, één spreker namens de
milieubewegingen, één spreker namens de Kerken, één spreker namens vrouwenorganisaties en
één namens de jongerenorganisaties.’ Ook moet van tevoren duidelijk zijn dat het om een
demonstratie tegen het moderniseringsbesluit, dus inclusief het plaatsingsbesluit gaat. Het IKV
verwacht namelijk dat de regering zal proberen om wel in te stemmen met modernisering van de
kernwapens in Europa, maar plaatsing ervan in Nederland uit te stellen tot de tijd daar rijp voor
is. Dat wil zeggen, tot het verzet moegestreden is of de bevolking vanwege alle armslagen in
Den Haag door de bomen het bos niet meer ziet.
De derde trap in de te volgen strategie zal tenslotte een manifestatie in Brussel moeten zijn aldus
het IKV, en wel op 15 of 16 december van dat jaar. Voor de zuiderburen is dat eigenlijk wat
lastig, want zij houden zelfstandig op 25 oktober al een landelijke demonstratie in de Belgische
hoofdstad. Maar het is bovendien de vraag of er dan wel genoeg animo in West-Europa over is
gebleven om nogmaals een grote demonstratieve tocht te houden. Het IKV: ‘Gezien de
weersgesteldheid en het gegeven dat veel mensen dan al ‘kilometers’ in Europa gelopen hebben, gaan onze gedachten uit naar een bijeenkomst in een grote zaal waar we de voormannen
en -vrouwen van de vredesbeweging in Europa laten spreken. Dit initiatief is natuurlijk voor
een belangrijk deel afhankelijk van de medewerking van onze Belgische vrienden.’
Met deze drie fasen voor ogen, besluit het IKV om samen met Pax Christi en Stop de
Neutronenbom een organiserend comité op te zetten dat eventueel aangevuld kan worden met
vertegenwoordigers van andere maatschappelijke stromingen van dat moment. Het IKV afsluitend in genoemd beleidsstuk: ‘Er zullen afspraken gemaakt moeten worden over het opzetten
van plaatselijke actiecomités op brede basis, die de plaatselijke propaganda verzorgen, bustochten organiseren enzovoorts. Met name deze plaatselijke groepen moeten zo breed mogelijk
worden samengesteld. Landelijk zal er actiemateriaal moeten worden aangemaakt: affiches,
strooifolders, een demonstratiekrant, een speciale button enzovoorts.’

Niet bij verkiezingen alleen
Terwijl het IKV op deze manier in de weer is met de voorbereidingen van de West-Europese
campagne tegen de mogelijke komst van kruisraketten, houden de Arnhemse kernen zich nog
vooral met plaatselijke problematiek zoals blijkt uit de verslaglegging van de bijeenkomst van
de Werkgroep Politieke Partijen van 29 april van dat jaar. De verkiezingen van 26 mei moeten
nog komen maar onder het kopje hoe nu verder? wordt al geanticipeerd op de actieperiode daarna. Niet alleen deze toch tamelijk zelfstandige werkwijze kwalificeert het Arnhemse IKV in die
jaren, maar ook de aard van de onderwerpen die ter vergadering worden aangedragen. Want
behalve het voorstel om raadsleden te blijven benaderen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid jegens kernwapens, wordt ook het idee besproken om publiekelijk locaties in de regio
Arnhem aan te wijzen waar mogelijk kernwapens liggen opgeslagen (vliegbasis Deelen). Verder
wordt het idee geopperd om politiek en burgerij te wijzen op de gevaren van militaire objecten
in woongebieden (Saksen Weimar kazerne) en de (on)mogelijkheden aan te kaarten van civiele
verdediging. Een mogelijk nog belangrijker onderwerp wordt in de vergadering van de Werkgroep van 4 juni, daags dus na de Kamerverkiezingen van 26 mei 1981, ingebracht: wat gebeurt
er eigenlijk met een stad als Arnhem wanneer er een atoombom op valt…? De uitwerking van
deze vraag zal veel stof doen opwaaien binnen en buiten het gemeentelijk apparaat, zoals we
verderop in dit boek zullen zien.
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Een belangrijke stap wordt in diezelfde junimaand gezet, wanneer op initiatief van de plaatselijke afdeling van de Vereniging Dienstweigeraars (VD) een bijeenkomst wordt belegd met andere vredesorganisaties in de stad. Met het oog op de naderende Vredesweek stelt VD voor om
niet alleen elkaar de geplande activiteiten voor die week in september te melden, maar ook te
bezien in hoeverre een en ander op elkaar afgestemd kan worden. Een voor de hand liggend
voorstel misschien, maar gegeven de diversiteit van ‘De beweging’ in die jaren, die bovendien
niet altijd gespeend was van animositeit, toch ook weer niet zo vanzelfsprekend. Op de bijeenkomst die op 22 juni wordt gehouden, blijkt een groot scala aan plannen te leven. Zo meldt Stop
de N-bom dat er een cruise tegen de cruise missiles wordt gehouden. Een vloot van 12 schepen
zal in de zomer door het land varen met als doel de aandacht te vestigen op het gevaar van escalatie die de plaatsing van kruisraketten met zich meebrengt. In augustus zal deze botenparade
Arnhem aandoen. Het IKV-Arnhem meldt dat bij het Politiek Avondgebed dat tijdens de Vredesweek zal worden gehouden, landelijk secretaris van het IKV, Mient Jan Faber, te gast zal
zijn. Dertig jaar later zal Mient Jan Faber overigens afstand nemen van de pacifistische insteek
van de campagne tegen de kruisraketten. In zijn boek Te Wapen zal hij aangeven dat het gebruik
van wapengeweld onder bepaalde voorwaarden het enig juiste middel is om een eind te maken
aan conflicten. Maar dan is hij al zeven jaar eerder door het IKV als landelijk secretaris
ontslagen.
De Werkgroep tegen de Atoombewapening Arnhem-Zuid (WAAZ) meldt dat er een advertentieactie op komst is over de effecten van een atoombom op een stad als Arnhem. En dat er
een avond georganiseerd gaat worden waarop een spreker van de Nederlandse Vereniging voor
Medische Polemologie (NVMP) de medische gevolgen van zo’n atoomaanval zal komen
toelichten.
De onderlinge uitwisseling van ideeën leidt er die avond toe dat besloten wordt om aan het begin van de Vredesweek een vredesmarkt in de binnenstad te organiseren en dat de week zal worden afgesloten met een fakkeloptocht door de winkelstraten. Eerstgenoemde activiteit zal door
de Wereldwinkel worden opgezet, terwijl laatstgenoemde activiteit door Stop de N-bom zal
worden gecoördineerd. Het verslag van de bijeenkomst wordt met een voor de Arnhemse ontwikkelingen belangrijke zin afgesloten: ‘Bij iedereen is de wens aanwezig om in het najaar
zaken meer te bundelen (soort brede beweging tegen de modernisering). Bonn 10/10, A’dam
21/11, Brussel 6/12. Daarom goed om elkaar op de hoogte te houden en iemand vergaderingen
van andere groepen te laten bezoeken.’

Hoofdstuk 7

Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen
Het idee om in Arnhem tot een samenwerkingsverband te
komen waarbinnen de verschillende vredesgroepen van de stad
elkaar ontmoeten, moet gezien de uitroep ‘platform opzetten!’
in de notulen, geboren zijn op 1 juli 1981 in het Arnhemse
KAB-gebouw, het plaatselijke centrum van de voormalige
Katholieke Arbeiders Bond. Op deze vervolgbijeenkomst moet
het programma uitgewerkt worden voor de dag dat de vloot aan
vredesschepen de Arnhemse Rijnkade zal aandoen. Er zal een
demonstratie aan het bezoek worden gekoppeld en een kranslegging bij het stadhuis om het vlootbezoek onder de aandacht
van de Arnhemse bevolking te brengen. Het evenement zal
tevens de najaarscampagne inluiden die de vredesgroepen op
touw willen zetten als aanloop naar de vredesdemonstratie van
21 november in Amsterdam. Op het programma van deze najaarscampagne staat verder een bezoek aan de Airborne WanArnhem Mondiaal
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deltocht in het naburige Oosterbeek waar traditiegetrouw veel militairen aan meedoen.Verder
zullen affiches worden verspreid tegen de kruisraketten met het verzoek aan mensen om die
achter hun raam te hangen. En er zal een houten kernraket gemaakt worden, die pas weer zal
worden afgebroken als de regering besluit om niet mee te gaan in het NAVO-moderniseringsbesluit. Hoe waardevol deze gezamenlijkheid ook lijkt te gaan worden, voor het stedelijk IKV
in Arnhem wordt de overlegstructuur nu wel een stuk ingewikkelder en voor de afzonderlijke
leden een stuk zwaarder. Naast de regelmatige bijeenkomsten van de vier kernen die de stad telt,
blijft namelijk ook de Werkgroep Politieke Partijen intact, waarin de vertegenwoordigers van de
verschillende IKV-kernen elkaar ontmoeten om de contacten met de plaatselijke politiek vorm
te geven. Het gevolg is dat sommige eerder geplande acties geen doorgang kunnen vinden. Zo
gaat de handtekeningenactie die de Werkgroep in de stad wilde organiseren tegen het moderniseringsbesluit niet door. Evenmin lukt het om een lijst van artsen en apothekers in de regio op te
stellen die zich willen uitspreken over de gevaren van atoombewapening. Ook het idee om een
advertentie te plaatsen waarin de Arnhemse gezondheidszorg haar zorgen uit over deze gevaren
krijgt maar moeizaam vorm. Weliswaar zijn er enkele leden van de Nederlandse Vereniging
voor Medische Polemologie (NVMP) benaderd die in principe wel willen meewerken aan een
stuurgroep om een en ander te organiseren, maar dit onderdeel vordert maar traag. Niettemin
maakt de Werkgroep in dit stadium toch plannen voor het jaar 1982. Dat is het jaar namelijk
waarin de gemeenteraadsverkiezingen plaats zullen vinden en dus wordt besloten om de fracties
in de Arnhemse raad te benaderen met het voorstel om het schuilkelderbeleid in het verkiezingsprogramma op te nemen, een voorstel dat meer stof zal doen opwaaien dan op dat moment bevroed.

Oprichting Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen
Na elkaar op 22 juni en 1 juli te hebben ontmoet, komen de Arnhemse vredesgroepen op 19
augustus van dat jaar 1981 voor de derde keer bijeen. Ditmaal vindt de bijeenkomst plaats in de
Pniëlkerk in het zuidelijk deel van de stad en het samenwerkingsverband gaat dan nog naamloos
door het leven als initiatiefgroep. Voorzitter op die avond is Wim Onderstal, die als actief lid
van zowel de Wereldwinkel Kortestraat als van de Raad van
Kerken, als ook van de vredesorganisaties Van Zwaarden tot
Ploegijzers en Geweldloze Weerbaarheid meteen punt twee van
de agenda verschuift naar de eerste plaats: ‘Het formeren en
ondersteunen van een initiatiefwerkgroep met als opdracht het
ondersteunen en coördineren in Arnhem en omstreken van de
landelijke najaarsacties tegen plaatsing en modernisering van
atoomwapens en deze werkgroep te bemannen uit de Arnhemse
vredesgroepen.’ Op de bijeenkomst zijn 15 afgevaardigden aanwezig uit 10 plaatselijke vredesorganisaties, te weten de Werkgroep tegen de Atoombewapening Arnhem-Zuid, de IKVkerngroep Arnhem-Oost, de IKV-vredesgroep Hoogkamp, de
Wereldwinkel Kortestraat, Kernwapens Nederland uit, Vredesgroep Huissen, Stop de Neutronenbom, Van Zwaarden tot Ploegijzers, ’t Kan Anders en Kerk en Vrede afdeling Arnhem. De
aanwezigen kunnen zich allen vinden in het oprichtingsvoorstel, zo melden de notulen. Op 3
september van dat historische jaar 1981 vindt dan de eerste bijeenkomst plaats onder de naam
Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen (SAV). Plaats van handeling: de Wereldwinkel aan
de Kortestraat in het centrum van Arnhem. Naast het besluit om voortaan als Samenwerkende
Arnhemse Vredesgroepen door het leven te gaan, wordt op deze avond ook de doelstelling nader omschreven: ‘Op plaatselijk nivo de najaarsaktie tegen de modernisering van atoomwapens
koördineren en ondersteunen. De tekst van de landelijke 21 november oproep is het bindende
element, die door de in de SAV vertegenwoordigde groepen wordt onderschreven.’ Verder
wordt Dick van der Meer, zelf geen vredesgroep vertegenwoordigend binnen het samenwerkingsverband, als de persoon aangesteld die voor zowel de plaatselijke als de landelijke contacten zal zorgen.
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Met het oog op de vredesdemonstratie van 21 november in Amsterdam worden op deze vergaderavond de lijnen al vast uitgezet. De activiteiten zullen zich beperken tot de twee weken
voorafgaand aan die 21e november en zullen bestaan uit een plaatselijke demonstratie, het huren
van een ruimte waarin allerlei culturele activiteiten zullen plaatsvinden, het huis-aan-huis verspreiden van een oproep om mee te gaan naar de demonstratie in Amsterdam en het maken van
spandoeken. Om de organisatie niet over te belasten wordt besloten om geen inzet te leveren aan
de grote anti-kernwapendemonstratie die op 10 oktober in Bonn zal worden gehouden.

Beweging en tegenbeweging
Nu de structurele samenwerking tussen de Arnhemse vredesgroepen een feit is, moeten de
activiteiten in Arnhem snel en het liefst per wijk vorm krijgen, De 21 e november nadert immers
met rasse schreden. Half september is men met het organiseren
van de onderdelen van de plaatselijke campagne al een heel eind
op dreef. Er zal een ballonnenactie worden gehouden met kaartjes tegen nieuwe kernwapens. Er zal op 14 november in het centrum van Arnhem een tentoonstelling over oorlog en vrede worden ingericht. Met een verrijdbaar podium zal de wijken worden
ingetrokken om door middel van een wagenspel de bewoners te
mobiliseren. Er worden muurschilderingen voorbereid en er zal
een forumdiscussie worden opgezet. En tenslotte zullen studenten van de Arnhemse kunstacademie een levensgrote kraanvogel
van hout construeren naar voorbeeld van de papieren kraanvogels die in Japan als symbool gelden voor het verzet tegen de
atoombom. Zodra de vogel af is, zo wordt besloten, zal deze in
de stad worden neergezet en als plaats dienen voor wakes, het
liefst op koopavond wanneer er veel mensen in de binnenstad op De kraanvogel bij het Peace
de been zijn.
Memorial Museum in
Naarmate het IKV, Pax Christi en Stop de N-bom steeds beter
Hiroshima
lukt om deze plaatselijke netwerken te laten functioneren, groeit
de onrust bij de beleidsmakers die voorstander zijn van plaatsing van de nieuwe kernwapens. In
hun ogen ondermijnt de vredesbeweging met deze massale inzet de NAVO-strategie van de
afschrikking en spelen de naar hun mening van sentiment doorweekte protesten alleen maar de
Russen in de kaart. Veel ophef veroorzaakt medio september van dat jaar 1981 dan ook de beschuldiging van jhr. Frans Alting von Geusau, als hoogleraar internationale betrekkingen verbonden aan de Hogeschool van Tilburg en prominent lid van de VVD, dat de ‘goed opgezette en
goed gefinancierde campagnes’ van het IKV en Stop de N-bom alleen maar mogelijk zijn
dankzij miljoenen guldens uit Moskou. En hoewel de Tilburgse hoogleraar zijn beschuldigingen
niet hard maakt en zich slechts zegt te baseren op ‘aanwijzingen uit officiële bron’, is het leed al
geschied. Protesten van de kant van het IKV, met name verwoord door de landelijk secretaris
Mient Jan Faber die stelt dat het hier gaat om ‘volmaakte nonsens’ en ‘een hele reeks suggesties,
opgeklopt met quasi-gegevens’, helpen niet veel meer. Dat de vredesbeweging door Moskou
wordt betaald zal nog lang ter rechterzijde in de samenleving worden geroepen en de
vredesactivisten zullen nog lang met dit verwijt om de oren krijgen wanneer zij ergens in den
lande met hun kraam of folders de bevolking proberen te mobiliseren. Zo ook de IKV-kernen in
Arnhem die zowel in het centrum als in buitenwijken met agressie te maken krijgen wanneer zij
op het inmiddels vervaardigde mobiele podium hun wagenspel opvoeren. Folders worden demonstratief verscheurd en scheldpartijen, soms zelfs gepaard met fysieke bedreigingen, zijn hun
deel. Overigens zal later blijken dat de beschuldigingen van de Tilburgse hoogleraar niet geheel
uit de lucht gegrepen zijn. Weliswaar is het niet zo dat het IKV vanuit Moskou is betaald (in
tegendeel zelfs, het IKV wordt in toenemende mate door de machthebbers in de Sovjet-Unie als
staatsgevaarlijk gezien naarmate de beweging zich openlijker solidariseert met Russische dissidenten en met de onderdrukte kerken in het Oostblok), de aan de CPN gelieerde vredesbeweging Stop de N-bom blijkt later wel degelijk gesubsidieerd te zijn geweest door de Russische
regering.
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Mag het katholieke bolwerk dat de Tilburgse Hogeschool in die jaren nog is, de vredesbeweging
in het land in diskrediet hebben gebracht, dat wil nog niet zeggen dat alle katholieke
organisaties in Nederland er zo over denken. De katholieke vredesbeweging Pax Christi Nederland is dan al met een rapport gekomen waarin wordt
geconstateerd dat ‘35 jaar onderhandelen de wapenwedloop geenszins heeft kunnen beheersen, maar in tegendeel heeft versneld’. En omdat ‘eenzijdige ontwapening
niet beantwoordt aan de veiligheidsbehoeften van de
mensen en geen steun zal krijgen, kiest Pax Christi voor
het standpunt van eenzijdige ontwapeningsstappen in de
richting van tweezijdige ontwapening.’ Op het eerste oog
lijkt dit standpunt een tegenstelling binnen zichzelf, maar
op deze manier ontstaat de situatie aldus Pax Christi, dat
deze stappen weliswaar niet tot een reactie van de tegenstander verplichten, maar daar wel toe
uitnodigen. Met als gevolg dat ‘wanneer de tegenstander een dergelijke stap zet, een nieuwe
stap kan worden ondernomen.’
Het pastores-team van Katholiek Groot Malburgen (KGM) – het advies van Pax Christi gelezen
hebbende – concludeert dat ‘hoe hachelijk de situatie is van een wereld, waarin steeds meer
kernwapens worden geproduceerd’ en dat ‘wij steeds scherper (gaan) zien, hoe belangrijk de
rol van de publieke opinie in deze problematiek is geworden en ook van de kerken, die deze
opinie mee helpen vormen.’ De kerkorganisatie steekt vervolgens de hand diep in eigen boezem:
‘Wij willen uitspreken, dat we – tot op vandaag – te weinig hebben gedaan om de zorg om vrede
en ontwapening te maken tot een zorg, die spreekt uit het kerkelijk handelen en verkondigen van
elke dag.’
Vooral de laatste conclusie uit het stuk van Katholiek Groot Malburgen moet de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen een hart onder de riem hebben gestoken: ‘We willen gehoor geven
aan de oproep van de samenwerkende vredesgroeperingen om de eis te steunen, geen nieuwe
atoomraketten toe te voegen aan het reeds bestaande arsenaal in Europa. Wij zullen deze steun
betuigen aan het adres van het plaatselijk comité, dat aktie voert in landelijk verband. Wij roepen dus op: kom op 21 november naar Amsterdam en doe mee aan de landelijke demonstratie
voor vrede en ontwapening, die georganiseerd is door de samenwerkende vredesbewegingen.’

Hoofdstuk 8

Nog twee maanden te gaan
Op 24 september 1981, met nog twee maanden te gaan voor de grote demonstratie in Amsterdam, is het programma voor de plaatselijke campagne in Arnhem rond. De Stadsschouwburg
stelt zowel de grote als de kleine zaal beschikbaar voor een manifestatie. Met de gemeente en de
provincie zijn afspraken gemaakt over respectievelijk een fakkeloptocht door de binnenstad en
financiering van de verschillende (culturele) onderdelen. Op de Academie voor Beeldende
Kunsten (ABK) wordt de geplande houten kraanvogel gemaakt en de drie wereldwinkels in de
stad zullen steunkaarten voor de manifestatie verkopen. Verder zullen basisscholen in de Arnhemse wijken een tekenwedstrijd houden rond het thema ‘teken de vrede’ en het cultureel centrum De Mariënburg zal een cursus wijden aan het maken van spandoeken en vlaggen. Expositieruimte De Gele Rijder zal een tentoonstelling inrichten over kernwapens en het Filmhuis
stelt apparatuur beschikbaar voor het vertonen van videofilms in de Stadsschouwburg. Tijdens
de demonstratie door de stad zal het carillon van de Eusebiuskerk een speciaal repertoire laten
horen en tal van muziek-, cabaret- en theatergroepen zeggen – veelal gratis – hun medewerking
toe als de Halleluja Wrakband, Kladderadatch, het Poppentheater, Spektakel en Bascule.
Drie dagen tevoren is landelijk secretaris Mient Jan Faber van het IKV naar Arnhem gekomen
om in de Vrijzinnig Hervormde Kerk in de stad te spreken tijdens het Politiek Avondgebed. Hij
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refereert daarbij nog eens aan de tegenkrachten die het werk van de vredesbeweging er niet
makkelijker op maken: ‘De vredesbeweging groeit, de discussie verscherpt. De Telegraaf voert
een campagne tegen het IKV, Alting von Geusau beschuldigt de vredesbeweging dat ze steun uit
Moskou krijgt en Hiltermann bevestigde dat vanmiddag nog eens voor de radio.’ Hij roept de
gelovigen en de kerkleiding op om toch vooral steun te blijven geven aan de vredesbeweging en
niet aan de kant te blijven staan: ‘Ik voorspel dat dit de grootste vredesdemonstratie is die hier
ooit is gehouden’. En ‘Het is te gek dat er geen politieke vertaling volgt als een grote meerderheid van de mensen in dit land al tijdenlang zeggen dat ze geen kernwapens willen en dat die
om te beginnen dit land uit moeten. Nu moet de omslag komen in de bewapeningspolitiek.’ De
bijeenkomst in de Parkstraatgemeente wordt drukbezocht en op de inleiding van Mient Jan Faber volgen
discussies in gespreksgroepen, georganiseerd door
Vrouwen voor Vrede en de Werkgroep tegen Atoombewapening Arnhem-Zuid.

Het vliegwieleffect
De oproep van de IKV-secretaris blijkt niet vergeefs.
Op 7 juni organiseert het IKV-Arnhem een oecumenische discussie over het thema van de kernbewapening, waaraan tal van kerkelijke voorgangers in de
stad hun aandeel leveren. Langzaamaan begint ook in
de stad zelf het onderwerp steeds meer te leven,
daarin gestimuleerd door de media die deze groeiende
belangstelling oppakken naarmate de datum van de
landelijke demonstratie steeds dichterbij komt. Het
inmiddels omvangrijke programma voor de actieweek
dat de Arnhemse vredesgroepen hebben opgesteld en
de enthousiaste deelname van allerlei organisaties,
ook van buiten het circuit van de vredesgroepen, beginnen aanstekelijk te werken en het geheel
begint het effect te vertonen van een vliegwiel. Het wordt hoe langer hoe minder nodig om
mensen de problematiek uit te leggen voordat ze in beweging komen. En eenmaal in beweging,
lijkt er geen houden meer aan te zijn en lijken de activiteiten de mensen als vanzelf mee te
trekken. Het is een sfeer die kenmerkend is voor deze beginjaren 80, waarin alles lijkt te veranderen en op alle fronten in de maatschappij de verstarde verhoudingen in beweging worden
gebracht. Het effect is dan ook niet beperkt tot de vredesproblematiek alleen, maar ook de
kraakbeweging, de jongerenbeweging, de milieubeweging, de Derde Wereldbeweging en de
vrouwenbeweging, om de grootste maatschappelijke stromingen uit die periode te noemen, forceren de maatschappelijke orde, althans doen daar serieuze pogingen toe met het nodige effect,
waarvan uitgebreid verslag wordt gedaan in de vele honderden landelijke en stedelijke bladen
en blaadjes.
Te midden van deze kolkende zee aan activiteiten proberen de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen de plaatselijke gang van zaken rond de anti-kruisraketten-beweging zo goed mogelijk te structureren en te stroomlijnen, maar de trein eenmaal in beweging gekomen, davert
steeds sneller over de rails. Medio oktober is het draaiboek voor de manifestatie in Arnhem
gereed en op de 20e van die maand ontmoeten de deelnemers aan de organisatie elkaar weer
voor een overleg in de Wereldwinkel aan de Kortestraat. Voor het onderdeel ‘Publiciteit en
propaganda’ is nog een berg werk te verzetten. 48.000 pamfletten met de oproep om op 21
november naar Amsterdam te komen moeten huis-aan-huis in de stad worden verspreid, 600
affiches met dezelfde tekst moeten worden opgehangen en nog eens 600 affiches met de oproep
om in Arnhem zelf aan de manifestatie en de fakkeltocht mee te doen moeten worden rondgebracht. Verder zijn er 4.000 ballonnen besteld waaraan kaartjes met de 21 november-oproep
moeten worden bevestigd. Voor wat betreft de planning zijn de onderdelen inmiddels gereed.
Op 31 oktober zullen de pamfletten in de wijken worden verspreid, op 7 en 14 november zullen
er overal in de stad kramen staan met informatiemateriaal en zal er met sandwichborden worden
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gelopen, op 8 november zal de manifestatie in de schouwburg plaatsvinden, compleet met een
expositie van kindertekeningen. En op 12 november tenslotte zal er een demonstratie plaatsvinden door de binnenstad, met aansluitend daarop een wake bij het stadhuis, waar in een tent de
dan inmiddels gereed gekomen houten kraanvogel zal zijn opgesteld.

De Arnhemse actieweek
Op 19 oktober, met nog een maand te gaan voor de vredesdemonstratie in Amsterdam, laten de
Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen een persbericht uitgaan waarin de Arnhemse
actieweek wordt aangekondigd: ‘Dit najaar worden op vele plaatsen in Europa door de
vredesbewegingen aktiviteiten ontplooid, die tot doel hebben een nieuw veiligheidsbeleid tot
stand te brengen. Hun verlangen is dat de regeringen en parlementen van de afzonderlijke landen met eigen initiatieven komen om aan een echte ontspanningspolitiek vorm te geven.

Immers de jaren 80 kunnen van beslissende betekenis zijn voor de toekomst van de mensheid.
De atomaire dreiging neemt toe, in Europa en elders op de wereld. NAVO en Warschaupact
gaan voorop in het opeenstapelen van de meest vernietigende wapens, waarmee zij in staat zijn
de wereld vele keren totaal te vernietigen. De modernisering van de nucleaire middellangeafstandsraketten in beide militaire blokken, voegt hieraan een volgende en ingrijpende stap toe.
Ook de beslissing van een Amerikaanse regering om de neutronenbom in produktie te nemen
vergroot het gevaar van een kernoorlog in Europa.
Een meerzijdig en veelomvattend ontwapeningsproces moet op gang komen waarbinnen een
kernwapenvrij Europa een belangrijke stap is. Om een stap in die richting te zetten wordt op 21
november in Amsterdam een grote demonstratie georganiseerd, ondersteund door vele organisaties.’
De volgende dag én de daaropvolgende dag komen de vredesgroepen bijeen voor het regelen
van de details. Het zijn de laatste loodjes voor de organisaties en alsof het draaiboek al niet
zwaar genoeg is, worden er ook nog culturele activiteiten ingelast in de Arnhemse buitenwijken
Elderveld, Kronenburg, Geitenkamp, Presikhaaf en Klarendal. Verder wordt besloten om op 29
oktober een persconferentie te beleggen in het jongerencentrum Willem I (in latere jaren omgedoopt in ‘Willemeen’) en zal de vakbonden FNV en ABOP om een adhesiebetuiging worden
verzocht. Ook de manifestatie in de Stadsschouwburg neemt gaandeweg grotere vormen aan
dan aanvankelijk gepland en al snel blijken kleine en grote zaal niet meer voldoende om alle
activiteiten te kunnen onderbrengen. Door de nood gedwongen wordt besloten om dan ook maar
de foyers boven en beneden, de hall en de gangen, kortom het hele gebouw, te huren. Om de
herkenbaarheid van het organiserende platform te vergroten wordt besloten om de kraanvogel te
hanteren als logo en briefhoofd. Daarmee wordt gerefereerd aan de kraanvogel als vredessymbool van Hiroshima en Nagasaki, de Japanse steden die in augustus 1945 ten prooi vielen
aan het atoomgeweld.
Ondanks alle aanvullingen die voor een toch wat overbeladen programma lijken te gaan zorgen
en het vele detailwerk (regelen van bussen en buskaarten voor de demonstratie in Amsterdam,
de verspreiding van raambiljetten, het vele rondbellen naar de deelnemende organisaties etc.),
verlopen de voorbereidingen goed dankzij een goed georganiseerd netwerk aan contactpersonen
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in de stad. Opmerkelijk is ook de toon van de rondzendbrieven die sturing geven aan de planning en uitvoering van de onderdelen: deelnemers worden al bij voorbaat bedankt voor hun inzet, waar mogelijk worden tips gegeven en telkens wordt een centraal adres of telefoonnummer
gemeld voor vragen en problemen of voor het ophalen van informatiemateriaal.
De bijeenkomst op 8 november in de Arnhemse Stadsschouwburg wordt een groot succes.
Naast de al eerdergenoemde programmaonderdelen is er ook een speakerscorner ingericht, waar
opvallend veel landelijke politici acte de présence geven: Eveline Herfskens namens de PvdA,
Andrée van Es namens de PSP en Wouter van Dam namens de PPR, Aad Nuys namens D’66
(op dat moment nog geschreven met apostrof), Ad Lansink namens het CDA (de ruzie van het
jaar ervoor met de Werkgroep tegen Atoombewapening Arnhem-Zuid is alweer vergeten en
vergeven) en Rob Milikowski van de CPN. Eigenlijk laat alleen de VVD het afweten. In een
reactie op de uitnodiging van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen schrijft de Tweede
Kamerfractie van deze partij: ‘Tot onze teleurstelling hebben wij moeten constateren dat de
organisatie van deze dag in handen is van groeperingen welke naar de mening van de VVD
slechts één kant van de be- en ontwapeningsproblematiek belichten. Dat is naar onze mening
daarom zo jammer, omdat aan de onderhavige problematiek vele Oost-West kanten zitten. De
fractie heeft dan ook besloten geen afgevaardigde naar Uw manifestatie te zenden.’
Behalve Kamerleden zijn er ook uit de sector kunst en cultuur opvallende vertegenwoordigers,
zoals toneelspeler Bernard Droog, slagwerker Pierre Courbois, musicus Herman de Wit en beeldend kunstenaar Arno Arntz, terwijl de kerken zijn vertegenwoordigd door de predikant Bert
Schuurman en pater André Lascaris. Laurens Klappe, op dat moment nog een straf uitzittend als
dienstweigeraar offert zijn weekendverlof op voor de manifestatie. Maar, evenzeer opmerkelijk,
ook van de kant van het beroepsleger komen vertegenwoordigers naar Arnhem om hun bezorgdheid te uiten over de groeiende kans dat het te zijner tijd in Europa opnieuw op een militaire
confrontatie uitdraait. Het besluit van president Ronald Reagan van augustus 1981 om het neutronenwapen toch in productie te nemen (waar zijn voorganger Jimmy Carter daar in 1978 nog
van af zag), voedt deze angst alleen maar.

Van stadsschouwburg naar stadhuis
Het is de eerste (en tot op heden laatste) keer dat er in een stad als Arnhem een manifestatie van
deze omvang en van een dergelijke diversiteit plaatsvindt. Met ruim 2.000 bezoekers aan de
Schouwburg op één dag is dit een aantal dat het theater niet eerder meemaakte. De brandweer
moet er zelfs aan te pas komen om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan. In het
slotwoord dat Bert Oostveen namens de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen tot het publiek richt, concludeert hij niet alleen dat de manifestatie een succes geworden is, maar dat de
bijeenkomst tevens het startschot is voor een week lang activiteiten te beginnen met een fakkeloptocht op 12 november door de binnenstad. Uiteraard roept hij alle aanwezigen op om op 21
november naar de grote demonstratie in Amsterdam te komen. Precies 25 jaar later zal Bert
Oostveen opnieuw het publiek toespreken, maar dan in de Burgerzaal van het stadhuis waar hij
de oprichting van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen herdenkt en waar velen uit die
tijd elkaar, vaak na vele jaren, weer treffen voor een jubileumavond.
Hoe groot het succes van deze eerste platformactiviteit ook mag worden genoemd, toch is er een
detail dat te denken geeft. Want wie er op de manifestatie in de Stadsschouwburg ook is, geen
burgemeester van Arnhem … Toch is mr. Job Drijber, die in 1980 Hans Roelen als burgemeesArnhem Mondiaal
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ter van Arnhem is opgevolgd, wel degelijk uitgenodigd door de organisatoren. Bovendien zijn
er de nodige ‘hoge gasten’ uit Den Haag aanwezig die een welkomstwoord door de burgemeester wel op prijs zouden hebben gesteld. In het verslag van de evaluatievergadering die daags na
de manifestatie door de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen wordt gehouden, wordt dan
ook opgemerkt: ‘We willen toch wel kwijt dat we het zeer betreuren dat B&W voor de manifestatie in de Stadsschouwburg waar 2.000 Arnhemmers geweest zijn, niet bereid blijkt te zijn op
de uitnodiging van ons in te gaan, maar de burgemeester wel (bereid is) om een NAVO-tentoonstelling te openen met 80 belangstellenden.’ Deze tegenstrijdigheid zal burgemeester Drijber
nog lang worden nagedragen. De plaatselijke pers, voltallig aanwezig bij beide evenementen,
citeert namelijk de burgemeester wanneer hij tijdens zijn openingswoord op de expositie van het
militair bondgenootschap wijst op de groeiende invloed die de vredesbeweging op de maatschappelijke verhoudingen heeft: ‘De brede maatschappelijke vredesbeweging tegen de wapenwedloop heeft als gevaar dat de weerbaarheid wordt ondermijnd. We dreigen dan verzeild te
raken in een berusting die leidt tot uitspraken als: Liever dood dan rood.’
De wrevel die de woorden van de burgemeester bij de vredesgroepen hebben opgeroepen,
echoot nog na wanneer Dick van der Meer, de contactpersoon van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen, enkele dagen later de demonstranten toespreekt die hun geplande fakkeltocht
door de binnenstad gaan houden: ‘Voor de tweede keer binnen één week tonen we hier in Arnhem dat we het niet langer pikken dat anderen zullen uitmaken hoe wij massaal zullen dienen te
sterven door nucleaire holocaust. Een holocaust die kinderspel is vergeleken met de verschrikkingen en het leed van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wij vechten hier, en niet alleen hier,
maar samen met honderden duizenden mensen in Nederland, Europa en over de hele wereld
tegen een lot dat Derde Wereldoorlog heet. Waarbij geen winnaars zullen zijn, alleen maar
verliezers. Waarbij de levenden de doden zullen benijden.’
Het is duidelijk, de toon is aan het veranderen. Van de vreedzame en nog enigszins hoopvolle
sfeer in de Stadsschouwburg naar de verbittering van ‘het schiet maar niet op ondanks al onze
moeite’. De onderhuidse woede die zich al in andere sectoren van het maatschappelijk verzet uit
die beginjaren 80 naar buiten was gekomen, nog verhevigd na de gewelddadige confrontaties
met de Mobiele Eenheid bij ontruimingen van kraakpanden en blokkades bij kerncentrales, laat
zich ook steeds meer gelden in de brede vredesbeweging. Na afloop van de demonstratie door
de Arnhemse binnenstad gaat een deel van de demonstranten ook niet naar huis, maar verzamelt
zich voor het politiebureau om te protesteren tegen de arrestatie van anti-kernenergiebetogers
eerder die dag in Dodewaard. Ook de pers signaleert de wrevel jegens het stadsbestuur vanwege
de tentoonstelling van de NAVO in de stadhuishal: ‘Uitspraken Drijber gehekeld’, ‘Drijber wel
bij Navo-, maar niet bij vredesmanifestatie’. En de pers zal de pers niet zijn als woordvoerder
Dick van der Meer niet uitgebreid wordt geciteerd op dit punt: ‘Drijber zei dat we verzeild
dreigen te raken in een berusting die leidt tot uitspraken als ‘liever dood dan rood’. Hoe hij aan
dit laatste komt begrijp ik niet. Of het is alleen maar een verdachtmaking. Dat wij zijn begrip
van weerbaarheid ondermijnen, daarin heeft hij volledig gelijk. Onze weerbaarheid berust niet
op de gedachte dat er nog te leven valt na een atoomoorlog. Welke burgemeester wil er nog besturen over een atomaire puinhoop als hij zijn schuilkelder verlaten heeft? Wanneer de heer
Drijber daarvoor kiest dan is dat zijn keuze, maar dan moet hij anderen niet verwijten dat zij
zo’n toekomst niet zien zitten.'

Hoofdstuk 9

Retourtje Arnhem-Amsterdam
Aan de vooravond van de demonstratie van 21 november in Amsterdam lijkt de opkomst toch
wel bijzonder groot te worden en besluiten de Nederlandse Spoorwegen om een extra trein tussen Arnhem en Amsterdam in te zetten. Een tweede extra trein zal ’s middags worden ingezet
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om de naar verwachting 500 demonstranten uit de regio weer terug te brengen. De plaatselijke
comités hebben dan inmiddels al extra bussen gehuurd om het vervoer uit Arnhem en Nijmegen
te regelen. Deze zullen de demonstranten naar het Olympisch Stadion vervoeren, waarna zij met
pendelbussen richting Museumplein zullen worden gebracht. Al snel blijken deze voorzieningen
niet toereikend. Hoewel er vanuit Arnhem 23 bussen zijn gereserveerd voor de tocht naar de
hoofdstad, moeten er op het laatste moment nog eens 4 bussen extra worden gehuurd om de toeloop te verwerken.
In alle landelijke dagbladen zijn inmiddels oproepen verschenen van het Organisatie Comité 21
november, een samenwerkingsverband van IKV, Pax Christi, Stop de N-bom, Vrouwen voor
Vrede, Vrouwen tegen Kernwapens, Platform van Radicale Vredesgroepen, PvdA, D’66, PSP,
PPR, CPN en de Vereniging Van Dienstplichtige Militairen (VVDM). In de oproep staat de
tekst die als leidraad geldt voor de vredesgroepen in het land met als afsluitende woorden ‘Wij
zijn allen geroepen ons met moed, fantasie en kracht tegen de dreigende ontwikkelingen te
verdedigen en alternatieven voor de huidige militair-strategische politiek te ontwikkelen. Sluit u
aan bij de demonstratie van 21 november 1981!’
Opmerkelijke afwezige bij de ondertekenaars van de landelijke oproep is de vakbeweging, met
name het FNV. Terwijl het voor de bij het FNV aangesloten bonden als de Voedingsbond en de
bond voor onderwijzend personeel ABOP geen enkel probleem zou zijn om uit hun naam mee
te demonstreren, denken de Industriebond en de Ambtenarenbond daar heel anders over. Niet
alleen geldt voor de Industriebond dat velen hun brood verdienen in de wapenindustrie, maar
bovendien speelt de vraag mee in hoeverre het aan een vakbond is om zich over politieke kwesties uit te spreken die niet rechtstreeks het werknemersbelang betreffen. Het federatiebestuur
komt er niet tijdig uit en ziet derhalve af van deelname aan de organisatie. Wel zal Wim Kok, de
voorzitter van het FNV, de demonstranten toespreken, maar met de beperking dat hij dat op
persoonlijke titel doet.
Nog een opvallende afwezige bij de ondertekenaars van de oproep is het CDA. Tot op het
laatste moment wordt met de partij onderhandeld, maar het standpunt van het Organisatie Comité laat geen compromissen toe: ofwel onderschrijven van de leus Geen nieuwe kernwapens in
Europa ofwel niet deelnemen aan de manifestatie. Verder dan 10 CDA-Kamerleden die zich al
eerder in de slogan hebben kunnen vinden, komt de partij niet en het tiental zelf zal als groep
dissidenten verder door het parlementaire leven gaan.
Veel verder nog ter rechterzijde en al helemaal geen deelnemers aan de manifestatie bevinden
zich de aperte NAVO-aanhangers, waaronder de OSL-stichtingen onder voorzitterschap van
Prosper Ego. In die stichtingen bevinden zich behalve het
Oud Strijders Legioen zelf, ook de organisaties Politieke Bewustwording en Jongeren Constructief Nederland. Het is
laatstgenoemde groepering die besluit om op de dag van de
demonstratie een petitie aan te bieden aan de Amerikaanse
ambassadeur in Nederland om daarmee te kennen te geven
dat ‘een groot deel van het Nederlandse volk’ het volledig
eens is met het nucleaire beleid van president Ronald Reagan. Vooral het besluit van deze president om de druk op de
Russen te vergroten door de productie van de N-bom aan te
kondigen, zorgt voor veel spanningen tussen NAVO-tegenstanders en aanhangers van dit bondgenootschap. Waar de
Amerikaanse defensiepolitiek in dit stadium bij had kunnen sturen met de wil van grote delen
van de West-Europese bevolking, besluit het Pentagon juist om alle schijn van zwakte te vermijden en de Sovjet-Unie te verstaan te geven dat de NAVO ondanks alles bereid is om het op
een militair treffen in Europa te laten aankomen wanneer de Russische leiders niet bereid zijn
om bakzeil te halen met hun moderniseringsprogramma van de SS-20 raketten.

21 november 1981
Op de ochtend van die 21e november 1981 zet de NS in totaal 9 extra treinen in, terwijl alle
andere treinen die op deze dag naar Amsterdam rijden dat met maximale lengte doen waardoor
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in totaal 75.000 mensen kunnen worden vervoerd. Met nog eens de inzet van 1.300 extra bussen
richting hoofdstad, georganiseerd door de 250 plaatselijke vredesplatforms in het land, lijkt de
betoging qua aantal deelnemers weliswaar groot te worden maar nog wel te overzien. Gaandeweg de ochtend bereiken echter steeds grotere getallen aan deelnemers de media. Lagen de
schattingen in eerste instantie hooguit tussen de 100.000 en 200.000 demonstranten, al snel
wordt door tellingen van politie en verslaggevers duidelijk dat het er veel meer worden, ja
misschien wel het dubbele! Aller ogen, vooral ook vanuit het buitenland, richten zich nu op wat
zich in de hoofdstad aan ongekends afspeelt: aan dat kleine landje aan de Noordzee kun je nog
eens zien waartoe die besmettelijke Hollanditis-aandoening leidt! Uiteindelijk zullen die
zaterdag 400.000 betogers door Amsterdam lopen waardoor de binnenstad volledig dichtslibt.
Dit hadden de organisatoren nog in hun stoutste dromen niet voor mogelijk gehouden. De
demonstraties die aan Amsterdam vooraf zijn gegaan (Brussel, Londen, Rome, Parijs en Oslo)
hadden samen al bijna een half miljoen mensen op de been gebracht, terwijl de eerste
demonstratie in de rij, die op 10 oktober in Bonn, al een kwart miljoen mensen deed samenkomen. Maar dit aantal in Amsterdam is dermate groot, dat zelfs de meest behoudende sceptici
zich achter de oren krabben: misschien dat er toch wel eens sprake zou kunnen zijn van een
ware volksbeweging tegen het moderniseringsbesluit van de NAVO. En nog erger: waar moet
het heen met Europa als ‘links’ tot een dergelijke mobilisering in staat is ...?
Wanneer de kop van de stoet na een dik uur lopen vanaf de Dam het Museumplein bereikt, moet
het achterste deel van de demonstratie nog in beweging komen, maar op het plein wordt toch
maar vast met het culturele deel van het programma begonnen. Artiesten als Freek de Jonge,
Herman van Veen, Donovan en Rolf Bierman, afgewisseld met sprekers uit het politieke en
maatschappelijke circuit spreken de demonstranten toe. Ieder krijgt maar 5 minuten spreektijd
per persoon om het regeringsbeleid inzake de stationering van nieuwe kernwapens te hekelen,
ieder vanuit zijn of haar eigen specifieke invalshoek. Om alles in goede banen te leiden worden
tot dan toe ongekende maatregelen in de hoofdstad genomen. Zo wordt er in het Rijksmuseum
een opvangplaats voor vermiste kinderen ingericht, zijn er zoveel mogelijk sportwedstrijden van
de middag verplaatst naar de ochtend en mogen vliegtuigen niet lager dan 375 meter over de
stad vliegen. Veel is er inmiddels al te doen over de vraag of militairen in uniform mogen mee
demonstreren. Staatssecretaris voor Defensie Jan van Hou-welingen verbiedt dat uiteindelijk om
‘vereenzelviging van de krijgsmacht met politieke doelstellingen of politieke acties’ te voorkomen. Het ad-hoc platform NATO-soldaten tegen Kernwapens, waarin behalve de Vereniging
Van Dienstplichtige Militairen (VVDM) en de Bond voor Dienstplichtigen (BVD) ook het
Komitee Soldaten Tegen Kernwapens, Mobilisatie ’81 en de Arbeitskreisen Demokra-tischer
Soldaten zich verenigd hebben, brengen prompt een pamflet uit waarin ze aankondigen wél in
uniform te zullen meelopen: ‘Vandaag demonstreren hier in Amsterdam vele tientallen,
honderden (ex)soldaten mee; IN UNIFORM. Dit ondanks de belachelijke intimidatie en
repressie van de legertop gedurende de afgelopen weken. Nato-soldaten, Nederlandse en
buitenlandse, in één demonstratie tegen kernwapens. De meerderheid van de dienstplichtigen is,
net als de meerderheid van de burgers, tegen atoomwapens. Dus zeker tegen uitbreiding van de
kernbewapening met Cruise Missiles en de Pershing II. Wij demonstreren juist in uniform
omdat wij vinden dat dat voor ons de beste mogelijkheid is om aan te geven dat belangrijke
delen van het leger tegen atoomwapens zijn.’ De soldaten moeten hun actie bekopen met ‘drie
dagen licht’ zo zal later de uitspraak van het militair gerechtshof zijn. Ook het OSL laat weer
van zich horen door met twee reclamevliegtuigjes boven de stad te vliegen met op de sleep de
tekst: ‘Beter een kernraket in de tuin dan een Rus in de keuken.’
Na afloop van de manifestatie moeten de demonstranten vanaf het Museumplein via Leidse
Bosje, Nassaukade en Rozengracht opnieuw drie kilometer lopen naar de binnenstad en het
Centraal Station waar de NS inmiddels weer extra treinen heeft klaar staan voor het vervoer
terug naar huis. De betogers hebben op dat moment al geschiedenis geschreven en nog jarenlang zal gedelibereerd worden over de vraag hoe zoiets ooit in het kleine Nederland heeft
kunnen gebeuren.
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Amsterdam, 21 november 1981 (Foto Rob Croes / Anefo)

Hoofdstuk 10

Moties en evaluaties
Twee dagen na de grote demonstratie in Amsterdam, wanneer de euforie over het brede protest
nog groot is, proberen de linkse fracties in de gemeenteraad van Arnhem het college ertoe te bewegen de stad kernwapenvrij te maken. Het idee zelf is niet uit Arnhem afkomstig, want in tal
van gemeenten in het land worden die pogingen ondernomen. Zo baseren de initiatiefnemers in
Arnhem, PSP en het lokale samenwerkingsverband tussen PvdA en PPR zich op informatie uit
de gemeente Hellevoetsluis. Op het eerste oog doet het initiatief wat ludiek aan. Immers, in tijden van oplopende internationale spanningen en een eventueel volgende mobilisering worden
plaatselijke overheden volledig overruled vanuit Den Haag en bepaalt de centrale staf bij de
NAVO wat er wel of niet in het land met de opgeslagen kernwapens gebeurt. Toch is het initiatiefvoorstel een niet mis te verstaan signaal richting landelijke overheid. Blijkbaar, zo moet men
in Den Haag concluderen, zijn het niet alleen maar die hemelbestormers op straat die vinden dat
vrede en ontwapening hand in hand dienen te gaan, maar rommelt het ook binnen de lokale
besturen. Sterker nog, het streven naar de status van kernwapenvrije gemeente, compleet met
bordje bij de gemeentegrens, lijkt een landelijke tendens te worden en wordt door tegenstanders
beschouwd als het zoveelste symptoom van de Hollanditis-epidemie. Dat dit nog maar het begin
is van wat er van de zijde van plaatselijke bestuurders en ambtenaren aan burgerlijke ongehoorzaamheid wordt vertoond, kan op dat moment nog niet worden overzien.
Een ander aspect van het Arnhemse voorstel is dat er voedsel wordt gegeven aan de discussie
die al een tijdje woedt over de militarisering van de samenleving, een thema dat dankzij antimilitaristische groepen als Vereniging Dienstweigeraars (VD) en Onkruit met succes wordt
aangesneden. Met een grote kazerne aan de noordelijke uitvalsweg en een vliegbasis op de
grens van Arnhem en Ede, beschikt de stad over locaties waar in geval van nood kernwapens
kunnen worden ondergebracht. Het zou in geval van een militair conflict immers uit taktisch
oogpunt niet verstandig zijn om kernwapens alleen opgeslagen te houden op verborgen locaties
die in den lande toch al als publiek geheim gelden: Volkel, Havelte en ’t Harde. Een verspreiArnhem Mondiaal
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ding over locaties aan de oostzijde van het land die snel bereikbaar zijn en onder militair gezag
staan, ligt dan voor de hand en maakt genoemde militaire terreinen in Arnhem tot mogelijke
locaties.
VVD noch CDA in de gemeenteraad van Arnhem voelen er echter ook maar iets voor om een
plaatselijke kernwapenvrije politiek te volgen. ‘Plaatsing op Arnhems grondgebied is niet aan
de orde. Defensie is een taak voor de rijksoverheid, niet voor een gemeenteraad’, luidt het
fractiestandpunt van het Arnhemse CDA. Ook D’66 in de Arnhemse raad verzet zich tegen het
indienen van de motie: ‘Wij hebben een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, de regering en
het landelijk D’66-bestuur. De discussie over kernwapens hoort thuis op een ander niveau.’ Bij
de stemming die volgt op de het voorstel van PSP en PvdA/PPR stemt D’66 echter wel mee met
de linkse fracties. Niet dat dat veel helpt, want de met een nipte meerderheid van 19 tegen 18
stemmen wordt het onderwerp van tafel gestemd.
Dat het daar echter niet bij zal blijven zullen we in een later hoofdstuk zien, maar opmerkelijk is
wel dat wanneer twee maanden later een soortgelijke motie bij Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt ingebracht, de fracties van VVD en CDA besluiten om een brief naar de Tweede
Kamer te sturen. In deze brief verzoeken zij het parlement om toch vooral te proberen de rol van
kernwapens in de wereld terug te dringen. Een lovenswaardig initiatief op zichzelf, maar opvallend is wel dat het argument dat Haagse kwesties niet bij lagere overheden thuishoren voor beide partijen nu opeens niet blijkt op te gaan. Hoe dan ook, op de kernwapensite ’t Harde op Gelders grondgebied zal men er in elk geval niet wakker van hebben gelegen.

Hoe verder?
De Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen evalueren op 21 december de voorbije periode.
Vast staat dan al dat de vredesdemonstratie in financieel opzicht voor een fikse aderlating heeft
gezorgd. Weliswaar hebben de verkoop van de schouwburgkaartjes, de consumpties, de ballonnen en de verkoop van buskaarten voor een inkomstenpost gezorgd van een slordige 16.000
gulden. Maar mede door de huur van de 22 bussen voor de demonstratie (waarvan 2 nog snel
gehuurd in Duitsland) zijn de uitgaven op 4.000 gulden meer uitgekomen dan er aan geld binnengekomen is. En dus zullen de groepen met hun karige kassen moeten bijspringen om het
financiële gat te dichten. Belangrijker echter wordt de inhoudelijke kant van de zaak gevonden.
Of, zoals coördinerend lid Bert Oostveen het in zijn notities omschrijft: ‘Hoe hebben we gewerkt en waarom zo? Wat hebben vertegenwoordigde groepen eraan gehad? Hebben we niet
alleen de coördinatie, maar ook de uitvoering niet te veel naar ons toe getrokken? Wat hebben
jullie van de afgelopen maanden gevonden? Hoe hebben jullie dat beleefd?’
De tijdens de evaluatiebijeenkomst getrokken conclusies zullen bepalend blijken te zijn voor het
verdere verloop van het vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem. Eensluidend is men in de
mening dat het gelukt is om ‘op plaatselijk nivo de najaarsactie tegen de modernisering van
atoomwapens koördineren en ondersteunen.’ Daarentegen wordt ook vastgesteld dat er te veel
ruggenspraak, te veel twijfel op momenten was dat tot uitvoering moest worden overgegaan.
Dat heeft de gang van zaken onnodig vertraagd: ‘Met name de informatie-uitwisseling en de besluitvorming in de S.A.V. heeft daar nogal onder geleden. Bij ons veroorzaakte het bij tijden het
gevoel de kar alleen te moeten trekken en onvoldoende gesteund te worden door een deel van de
vertegenwoordigde groepen. De moeilijkste fase kwam na de schouwburgmanifestatie. Toen
bleek hoeveel werk er nog moest worden gedaan t.b.v. de fakkeloptocht, de nachtwake en de organisatie rond de buskaarten en de bussen. Al in een veel eerder stadium hadden anderen deze
taken voor hun rekening moeten nemen.
Toch kijkt men niet somber terug op wat in de voorbije maanden is bereikt: ‘Naast al deze
fouten en de zaken die niet goed zijn gegaan, zijn wij zelf toch niet ontevreden. Het is gelukt om
in krap 3 maanden tijd een groot aantal aktiviteiten van de grond te krijgen, waardoor in Arnhem massaal de aandacht gevestigd is op de beslissingen rondom de modernisering en de
demonstratie in Amsterdam, 700 betalende bezoekers in de stadsschouwburg, 48.000 folders
huis-aan-huis in Arnhem, 22 bussen vol uit Arnhem en Huissen… We houden er toch best een
voldaan gevoel aan over.’
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Op basis van deze evaluatie zou de conclusie kunnen luiden dat het samenwerkingsverband na
gedane arbeid nu kan worden opgeheven. Niets blijkt echter minder waar, want behalve dat de
aanwezigen op die bijeenkomst de hand diep in eigen boezem steken, blijft er toch nog zoveel
enthousiasme over dat tot vervolgactiviteiten wordt besloten. Wat die volgende stappen dan
precies moeten zijn, staat de aanwezigen nog niet voor de geest: ‘Er wordt afgesproken dat we
met de samenwerking niet stoppen, de vorm waarin we deze samenwerking gestalte willen geven komt op een volgende vergadering van de betrokken organisaties aan de orde.’
Voor het financiële tekort is inmiddels contact opgenomen met het landelijk Organisatie Comité
21 november, dat zich bereid verklaart om een deel van het tekort op te vangen. Samen met bijdragen van particulieren in Arnhem en nog wat achterstallige betalingen, kan ‘penningmeester’
Albert Olde Daalhuis de platformorganisaties begin maart melden dat het aanvankelijk negatieve saldo van ruim drieduizend gulden is omgebogen in een positief saldo van een kleine
zevenhonderd gulden.
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Deel 2
1982 - 1983
Waarin de ontwikkeling wordt geschetst naar een gemeentelijk vredesen veiligheidsbeleid en waarin de Samenwerkende Arnhemse
Vredesgroepen een centrale rol spelen
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Hoofdstuk 1

Munitietreinen en schuilkelders
Terwijl het samenwerkingsverband van Arnhemse vredesgroepen naar nieuwe wegen zoekt,
gaat de gezamenlijke Werkgroep Politieke Partijen van de vier Arnhemse IKV-kernen intussen
voort met de pogingen om in contact te komen met de Arnhemse politiek met het doel een
gemeentelijk vredes- en veiligheidsbeleid op te zetten. Inmiddels heeft men de hand weten te
leggen op een concept dat binnen een der gemeentelijke diensten is ontwikkeld maar nog niet
voor inspraak is vrijgegeven. Dit beleidsconcept is in feite de actualisering van het rampenplan
dat de gemeente Arnhem als een van de weinige gemeenten in Nederland al in de jaren 70 heeft
opgesteld. Initiatiefnemer indertijd was Hans Roelen die van 1969 tot 1980 burgemeester van
Arnhem was. Nu de regering besloten heeft om per 1981 een door B&W vastgesteld rampenplan verplicht te stellen voor alle gemeenten in Nederland, vindt B&W van Arnhem het tijd om
dit plan nog eens tegen het licht te houden. Voor het Arnhemse IKV een uitgelezen kans om dit
beleidsstuk op zijn merites te beoordelen.
Een andere activiteit die weliswaar niet door het
Arnhemse IKV geïnitieerd is maar wel onderwerp vormt
van beraadslaging binnen het kernenoverleg, is het groeiende verzet in de stad tegen de geplande munitietransporten door Arnhem. Schepen met munitie voor het Amerikaanse leger zullen, zo is uitgelekt, in de komende
maanden de haven van Delfzijl aandoen. Van daaruit zal
de explosieve lading per spoor naar de Bondsrepubliek
worden getransporteerd. Data en tijden zijn op dat moment
nog niet bekend, maar wel is duidelijk dat de spoorlijn
door Arnhem voor het transport zal worden gebruikt. Voor
een anonieme actiegroep in Arnhem is die aankondiging
aanleiding genoeg om een brief op te stellen, compleet met
gemeentebriefhoofd en de handtekening van burgemeester
Job Drijber. In de brief die huis-aan-huis in de woonwijken bij het rangeeremplacement wordt verspreid, wordt
gewaarschuwd om tijdens de transporten de gaskraan in
huis dicht te draaien, de ramen op een kier te zetten en met
het oog op een mogelijke ramp naar de radio te blijven
luisteren. De week daarop wordt een demonstratie door de binnenstad van Arnhem gehouden
om te protesteren tegen de geplande munitietransporten. Initiatiefnemer is het ad-hoc comité
Stop de Munitietrein, waarin zowel vertegenwoordigers van politieke partijen (PSP, CPN, PPR,
PvdA en SP) actief zijn als vredesgroepen van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen
zitting hebben. Maar ook organisaties van buitenparlementair links die niet tot de SAV behoren
zoals het Justitieel Klachtenburo Arnhem, de wereldwinkel/boekhandel De Rooie Arnhemmer
en de Anti-Kernenergiebeweging (AKB), doen aan de acties mee. Het komt in de eerste maanden van 1982 tot harde confrontaties met de politie die er fel op gebrand is om de daders te vinden die verantwoordelijk zijn voor sabotage aan het spoor tijdens de transporten.
Inmiddels manifesteert zich in Arnhem opnieuw een tegenbeweging. Zoals het OSL in de aanloop naar de vrededemonstratie van 21 november in de binnenstad stond met posters tegen de
campagne van het IKV, zo manifesteert zich nu het ICTO, het Interkerkelijk Comité Tweezijdige Ontwapening met de oproep om handtekeningen in te leveren tegen eenzijdige stappen
in het kader van wereldwijde ontwapening zoals het IKV die voorstaat. Initiatiefnemer Dick
Engelsman in zijn pamflet: ‘Het ICTO bestaat uit leden van vrijwel alle kerken (prot. chr. en
r.k.). Ze zijn verontrust over het feit dat de kerken zich op een zodanige manier met de maatschappij bezighouden, dat velen zich daarmee niet kunnen verenigen. Het doel van de Kerken
zij: Vrede in en door Christus en niet: politiek van Rockefeller of Karl Marx. Men moet weten
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dat er in de kerken meer opvattingen mogelijk zijn dan het ‘liever rood dan dood’ en de
‘Hollandse ziekte’.’
Veel effect lijkt de tegencampagne van het ICTO niet te hebben. Toch zullen we Dick Engelsman in de jaren daarop nog regelmatig tegenkomen, zelfs als vertegenwoordiger van aan het
ICTO gelieerde organisaties binnen het latere Platform Arnhem Mondiaal. De overige vredesorganisaties in de stad besteden er in dit stadium echter nog geen verdere aandacht aan. Hun
oriëntatie is na de novemberdemonstratie komen te liggen op vervolgactiviteiten die er zowel
toe moeten leiden dat het Arnhemse vredesbeleid op gemeentelijk niveau een serieus thema
wordt als dat de bevolking zich bewust blijft van het feit dat de nieuwe kernwapens voor Europa
nog niet van de baan zijn. De Werkgroep Politieke Partijen van het Arnhemse IKV richt zich
dan ook op de gemeenteraadsverkiezingen van voorjaar 1982, waarbij de kernen het zichzelf
bepaald niet makkelijk maken: ‘Kun je je eigen positie als vredesbeweging handhaven of worden we speelbal voor politieke machtsspelletjes en voor de karretjes van partijen gespannen?
Moet je via reactieve politiek proberen te komen tot actieve politiek? (Door bijvoorbeeld het
huidige beleid op het gebied van de Civiele Verdediging ter bescherming tegen een kernoorlog
ter diskussie te stellen en vanuit de onhaalbaarheid daarvan tot een actieve aanpak van het
vredes- en veiligheidsbeleid te komen op lokaal nivo.) Zijn er voldoende motieven/argumenten
aan te dragen waardoor partijen en uiteindelijk een gemeenteraad echt kiest voor een actieve
vredes- en veiligheidspolitiek (…)?’
Rampenplan en manifest
De Werkgroep Politieke Partijen besluit dat voorjaar om met een manifest te komen dat als
kapstok zal worden gebruikt bij het benaderen van de politie partijen in de gemeenteraad. Via de
pers zou dan de Arnhemse bevolking opgeroepen kunnen worden om het manifest te
ondersteunen. Deze benaderingswijze is niet zonder risico, zo geeft opsteller Jac. Koning van de
IKV-kern Arnhem-Oost aan: ‘Als de burgers niet of nauwelijks reageren, kunnen B&W en de
politieke partijen in de gemeenteraadsfrakties redeneren: ‘Het is een (te) kleine groep en niet
representatief voor de mening van de bevolking’.’ Die voorzichtigheid is niet overbodig.
Immers, van de confessionele partijen in de raad is bekend dat ze niets moeten hebben van dit
soort lokale initiatieven, terwijl ook de VVD maar al te graag verwijst naar landelijke wetgeving. De Werkgroep besluit om toch in elk geval het manifest te schrijven en daaromheen een
verkiezingsdebat te organiseren om zo weer eens het IKV-standpunt onder de politieke aandacht
te brengen. Verder wordt besloten om de belangrijkste onderdelen uit het gemeentelijk rampenplan onder de publieke aandacht te brengen. Beide stappen zouden zo bij kunnen dragen aan een
serieus gemeentelijk vredes- en veiligheidsplan, is de gedachte. In de tussentijd namelijk hebben
Klaasje Roorda en Jeanette Joosten van IKV-kern Arnhem-Oost een gesprek gehad met C.J. van
Campen, de ambtenaar die binnen de gemeente Arnhem verantwoordelijk is voor het rampenplan. Uit dat gesprek blijkt dat de ambtenaar zijn werk moet zien te doen met een budget van
7.000 gulden op jaarbasis. Ook geeft de ambtenaar toe dat er in geval van nood niets anders valt
te doen dan de ergste nood te lenigen. Schuilkelders, zo onthult hij desgevraagd, zijn er in
Arnhem niet en daar waar ze zouden worden gebouwd (onder het stadhuis bijvoorbeeld) is de
aanleg stopgezet vanwege het ontbreken van financiën. Verder hebben raadsleden geen enkel
benul van wat er in het rampenplan staat en hoe er in geval van een ramp door de gemeente
gehandeld moet worden, aldus de ambtenaar. Het verslag van dit gesprek wordt niet alleen naar
de overige vredesorganisaties in Arnhem gestuurd, maar ook naar de pers. ‘IKV kraakt rampenplan’ kopt de Arnhemse Courant daags na ontvangst van het verslag en citeert er hele delen uit.
Om de kwestie politiek aan te kaarten verzoekt de Werkgroep aan B&W van Arnhem om de
stadhuishal te mogen gebruiken voor een forum: ‘In deze forumdiskussie, waarvoor alle lijsttrekkers zullen worden uitgenodigd, zal het lokale vredes- en veiligheidsbeleid centraal staan.
Onderwerpen zijn o.a. het schuilkelderbeleid, het informatiebeleid over vredesproblematiek (rol
voorlichtingsmedia van gemeente, tentoonstellingen in de bibliotheek, vredesonderwijs e.d.),
atoomvrij verklaren van gemeenten, partnergemeenten in Oostblok en West-Europa. Het is
tevens de bedoeling dat lagereschoolkinderen musicalliedjes ten gehore zullen brengen.’
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De gemeente reageert zes weken later wanneer nog maar tien dagen te gaan zijn voor het debat:
‘Hoewel zoals U schrijft alle politieke partijen zullen worden uitgenodigd hieraan deel te
nemen, is ons inmiddels bekend dat dat niet het geval zal zijn. Ook afgezien daarvan menen wij
dat op deze activiteit een bepaald partijpolitiek stempel rust. Wij zijn van mening dat deze bijeenkomst thuishoort in een particuliere zaal, zodat wij U de gevraagde medewerking niet zullen
verlenen.’
Afgezien van feitelijke onjuistheden in de brief (alle fracties in de raad zijn wel degelijk uitgenodigd en het IKV bedrijft juist geen partijpolitiek), is het duidelijk dat B&W er niets voor voelt
om het IKV ten dienste te zijn. De fracties van de drie Christelijke partijen in de raad voelen
daar evenmin voor. Het CDA: ‘Het CDA in Arnhem heeft zich steeds op het standpunt gesteld
dat onderwerpen die het gemeentelijk beleid duidelijk overstijgen en een landelijk karakter hebben, niet aan de orde behoren te komen in de gemeenteraad. Dit geldt ook voor zaken die in uw
manifest genoemd zijn, aangezien het hierbij in hoge mate gaat om uitvoering of consequenties
van het landelijk bepaalde beleid.’
Het manifest waar het CDA op doelt, is de tekst die de IKV-kernen in Arnhem met de uitnodiging aan de partijen hebben meegestuurd. Die tekst begint met de vaststelling dat er na de
euforie van 21 november in Amsterdam een patstelling dreigt: ‘De alom aanwezige verontrusting van de Nederlandse bevolking over de problematiek van vrede en veiligheid heeft in 1981
een voorlopig hoogtepunt gevonden in de indrukwekkende demonstratie van 400.000 Nederlanders in Amsterdam. Op die dag zijn door vele vooraanstaande politici behartigenswaardige
woorden gesproken, alsmede verwachtingen gewekt. Vervolgens is echter een grote stilte ingetreden. Daardoor ontstaan bij vele burgers vragen of de wil aanwezig is deze woorden in daadwerkelijk beleid om te zetten.’
Het standpunt van de fracties ter rechterzijde in de gemeenteraad dat vrede en veiligheid
thema’s zijn die louter bij de landelijke overheid thuishoren, wordt in het manifest bekritiseerd:
‘Wij vinden dat de gemeentelijke overheid zich niet van de vredes- en veiligheidsproblematiek
kan distantiëren. De gemeenten hebben een duidelijke taak ten aanzien van gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de burgers. Voor velen in de samenleving vormt met name het kernwapenvraagstuk in toenemende mate een moeilijk overkomelijke belemmering om echt aan welzijn toe te komen. Bovendien zijn op dit moment de gemeenten reeds volop betrokken bij (nucleaire) oorlogsvoorbereidingen. Te denken valt daarbij aan zaken als civiele verdediging,
noodwetprocedures, militaire objecten in de (directe) omgeving, rampenplannen, beschermingsmaatregelen ten dienste van maatschappelijke diensten (P.T.T., Rijkswaterstaat etc.).’
Voor het IKV is vrede en veiligheid een zaak van álle betrokkenen en moet juist voorkomen
worden dat alleen ‘Den Haag’ bepaalt wat er rond dit thema in het land wel of niet gebeurt. De
conclusie in het manifest is dan ook duidelijk: ‘Wij vinden dat gemeentelijke overheden moeten
komen tot de opzet van een vredes- en veiligheidsprogramma. Zo’n programma kan niet de
bedoeling hebben om specifieke bevoegdheden van de landelijke overheid aan te tasten; de uiteindelijke beslissingen zullen in Den Haag genomen worden. Wel zal er ter wille van het democratische gehalte sprake moeten zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom kan de
plaatselijke overheid de vredes- en veiligheidsproblematiek niet op haar beloop laten.’
Om aan die gedeelde verantwoordelijkheid – een belangrijke invalshoek voor het Arnhemse
IKV – invulling te geven, worden in het manifest twee onderdelen geformuleerd die in dat
gemeentelijke vredes- en veiligheidsprogramma een plaats behoren te krijgen. Allereerst is er de
informatievoorziening van gemeentewege: ‘Hierbij kan de gemeente zelf initiatieven nemen
(gemeentelijk informatiecentrum) en/of steun geven aan activiteiten van de vredesbeweging.’
Verder wijst het IKV op het noodzakelijk overbruggen van de Koude Oorlogs-gedachte: ‘Een
tweede onderdeel van het programma zou gevormd kunnen worden door binnen bestaande of
bij nieuwe kontakten met gemeenten in het buitenland de vredes- en veiligheidsproblematiek
nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Deze kontakten kunnen zich afspelen in zowel Oostals West-Europa. Zeker die kontakten in Oost-Europa zullen kunnen bijdragen aan het doorbreken van de zeer verstarde verhoudingen van vandaag.’ Vooral dit tweede voorstel van de
kant van het Arnhemse IKV zal nog tot verreikend gemeentebeleid leiden zoals we verderop in
dit boek zullen zien.
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Verkiezingsdebat
Geconfronteerd met de weigering van de gemeente om medewerking te verlenen aan het organiseren van een verkiezingsdebat rond het plaatselijk vredes- en veiligheidsbeleid, ziet het Arnhemse IKV zich genoodzaakt om binnen enkele dagen een vervangende locatie te vinden. Dit
lukt uiteindelijk bij het Kerkelijk Kultureel Centrum (KKC) in Het Dorp waar op die 24e mei de
vertegenwoordigers bijeenkomen van PvdA, D’66, CPN, PSP, PPR en de jongerenorganisatie
Rood van de SP. Als centraal thema voor de discussie staat geformuleerd: ‘De gemeentelijke
overheid heeft een eigen verantwoordelijkheid ten overstaan van het nationale beleid inzake
vrede en veiligheid. Zij mag dientengevolge ook een eigen programma op dit terrein opzetten.’
Met deze stelling loopt het IKV vooruit op de vraag of de gemeente überhaupt wel tot het
opstellen van een vredesbeleid overgaat, maar met de aanwezigheid van een voornamelijk linksgeoriënteerd forum, lijkt dat geen probleem. Van de inzet van deze fracties immers zal het afhangen of er in de plaatselijke politieke arena iets bereikt kan worden op dit vlak. De avond
wordt ingeleid door Bert Oostveen die zich al eerder in IKV-verband tot de plaatselijke politiek
richtte. Met nog een week te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen (2 juni 1982) grijpen de
lokale politici de kans om zich middels het forum te profileren, maar de pers zal zich de dag erop toch vooral richten op wat vanuit de vredesbeweging wordt voorgesteld, zoals De Nieuwe
Krant (de voorloper van de Arnhemse editie van de Gelderlander) kopte: ‘IKV: Arnhem moet
eigen vredesprogramma opzetten’. Wanneer daags na deze bijenkomst wethouder van cultuur
Aad Terstegge (CDA) besluit om de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen geen subsidie
te verlenen voor de manifestatie die het jaar ervoor in de aanloop van de novemberdemonstratie
in de stadsschouwburg was gehouden,
lijkt het perspectief van particuliergemeentelijke samenwerking op het
gebied van vredesvraagstukken weer
verder weg dan ooit. Want net zoals de
weigering om met de stadhuishal het verkiezingsdebat te faciliteren slecht onderbouwd was, zo rammelt ook deze motivatie: de tijdig door het SAV ingediende
begroting droeg niet strikt de formulering
van een subsidieaanvraag en behoeft als
zodanig dan ook niet door het gemeentebestuur te worden behandeld, zoals de
motivering van de afwijzing luidt. Daar
konden de vredesgroepen het
mee doen.
Het Kerkelijk Kultureel Centrum in Het Dorp

Hoofdstuk 2

Stagnatie en doorbraak
Met hun manifest en verkiezingsdebat lijken de Arnhemse IKV-kernen in die meimaand van
1982 alleen op publicitair niveau enig succes te hebben geboekt. Niettemin worden er energiek
plannen gemaakt voor het seizoen 1982/1983, waarbij het voorstel luidt om aan te haken bij de
Vredesweek van september. Maar wanneer het tot invulling van het programma komt, blijken
maar vier van de dertien aangesloten organisaties acte de présence te geven. De terugslag na de
novemberdemonstratie in Amsterdam is kennelijk groter dan verwacht. De wel in die julimaand
bijeengekomen groepen richten in het verslag een oproep tot hun medeleden: ‘Nogmaals wordt
uw aandacht gevestigd op het feit dat het platform in onze stad, de S.A.V., wel functioneert,
maar het werk op te weinig mensen en groeperingen steunt. Daarom wordt de afspraak van
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januari 1982 nogmaals dringend onder uw aandacht gebracht: bij vergaderingen en activiteiten
van de S.A.V. zijn de medewerkende vredesorganisaties resp. vredesgroepen tenminste door 1
persoon vertegenwoordigd. Momenteel zijn 13 organisaties c.q. groepen aangesloten. Van alle
wordt een inbreng of in ieder geval meedenken verwacht.’
Met het oog op de zomervakantie wordt alvast wel het programma voor na de zomer uitgewerkt.
Zo zal de Vredesweek van september benut worden voor het organiseren van een fietstocht
langs alle militaire objecten in en rond Arnhem, eventueel in combinatie met een nog te vervaardigen informatieboekje. En zo worden alvast al wel 750 affiches en 1.000 folders bij het
landelijk secretariaat van het IKV besteld die in de aanloop naar de Kamerverkiezingen in september zullen worden verspreid. Voor het eerst wordt nu ook het voorstel gedaan om in Arnhem
vredeseducatie op te zetten, al gaat het hierbij nog om een lange termijnplan ‘gezien de precaire
en vaak explosieve werksituatie in het voortgezet onderwijs’. Een vierde onderdeel van het
programma is alarmerend van aard en loopt vooruit op de situatie die verwacht wordt na de verkiezingen. Mochten die namelijk leiden tot een rechts kabinet, zo luidt de vrees, dan zal de regering alsnog instemmen met het NAVO-plan om kruisraketten te plaatsen op Nederlandse
bodem. De Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen tijdens hun vergadering in juli 1982:
‘Gezien de zeer verontrustende ontwikkeling op het gebied van de nucleaire bewapening met
daarbij de alarmerende politiek van de Nederlandse regering (…) is de opbouw van Geweldloze
Weerbaarheidsgroepen een bittere noodzaak geworden. Er zijn getrainde mensen nodig voor
het veldwerk, maar ook getrainden voor opvang en begeleiding van veldwerkers en eventuele
slachtoffers (lichamelijk en geestelijk). Een uiterst zorgvuldige en diepgaande voorbereiding
met een overweging van alle mogelijke consequenties is noodzakelijk. Een eerste contact met
een ex-medewerker van Dr. Martin Luther King is reeds gelegd. Contact met een trainer uit
deze kring zal binnenkort worden opgenomen.’
Het is duidelijk, de Arnhemse vredesgroepen vrezen dat het op een confrontatie uit zal draaien,
indien de regering besluit om tegen de wil van een meerderheid van de bevolking in toch tot
plaatsing van nieuwe kernwapens over te gaan. Dat het de vredesgroepen ernst is blijkt ook uit
de planning: ‘In het winterseizoen kan dan bij voldoende deelname een cursus van 4 á 5 weekends (vrijdagavond tot zaterdagmiddag) voor een intensieve mentaliteitstraining worden georganiseerd.’
Ook het landelijke IKV voorziet problemen en de kernen in het land worden opgeroepen om
toch vooral in platformverband te opereren en de activiteiten niet te beperken tot alleen de eigen
achterban.

Collegevorming
De gemeenteraadsverkiezingen van 2 juni 1982 zijn intussen voorbij en de uitslag leidt ertoe dat
in Arnhem een college gevormd gaat worden door PvdA/PPR, CDA en VVD. In het stadhuis
zijn inmiddels de onderhandelingen begonnen wanneer de Arnhemse IKV-kernen besluiten om
nogmaals het voorstel voor een gemeentelijk vredes- en veiligheidsbeleid onder de aandacht van
de politiek te brengen. Alle fractievoorzitters in de raad krijgen een brief waarin gewezen wordt
op het in mei gehouden verkiezingsdebat. Manifest en discussiestellingen worden nog eens bijgevoegd: ‘De stellingen zijn aan de orde geweest op een politieke forumdiskussie op 24 mei jl.
in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Verschillende (kandidaat-)gemeenteraadsleden
hebben toen toegezegd zich te beijveren de stellingen in de onderhandelingen in te brengen.’
Ook B&W krijgt een brief van de IKV-groepen, maar dan als protest tegen het feit dat het gemeentebestuur weigerde om de stadhuishal ter beschikking te stellen voor het verkiezingsdebat.
Ditmaal lukt het B&W wel om binnen twee weken te reageren: ‘In antwoord op Uw schrijven
van 18 juli 1982 delen wij U mede dat Uw argumentatie daarin geen aanleiding vormt om ons
standpunt in deze kwestie te herzien. De forumdiscussie blijft een eenzijdige bijeenkomst nu
enkele grotere politie partijen hieraan niet meewerken. Het gevolg daarvan zal zijn dat er een
partijpolitiek stempel op gaat rusten. Het is aan U zo’n bijeenkomst te organiseren, maar het
ligt niet in de rede daarvoor de stadhuishal ter beschikking te stellen.’
De teleurstelling van de vredesgroepen wordt vervolgens nog groter wanneer blijkt dat ondanks
alle moeite geen woord over vrede en veiligheid is terug te vinden in het Bestuursaccoord 1982Arnhem Mondiaal
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1986. De Werkgroep Politieke Partijen van het Arnhemse IKV laat zich echter niet uit het veld
slaan en blijft de dialoog zoeken met de partijen in de raad, met name met de partijen die in mei
weigerden om aan het verkiezingsdebat mee te doen. Zelfs met het ICTO, het Interkerkelijk
Comité Tweezijdige Ontwapening, in de persoon van de al eerdergenoemde Dick Engelsman
wordt contact gezocht en dat terwijl het ICTO zich toch bij herhaling negatief heeft uitgelaten
over de inzet van het IKV. Besloten wordt om in oktober die gesprekken te evalueren en om
samen met de vredesgroepen uit de SAV die daarvoor voelen, een concept vredes- en veiligheidsprogramma te schrijven en dat aan het nieuwe gemeentebestuur aan te bieden. Maar voor
het zover is wil de Werkgroep toch eerst B&W van repliek dienen vanwege de weigering van
het gemeentebestuur zich uit te spreken over een vredes- en veiligheidsbeleid voor de stad: ‘In
uw brief van 5 augustus 1982, nr.29753/RDA/GW bevestigt u uw eerder ingenomen standpunt
de stadhuishal niet ter beschikking te stellen voor een forumdiskussie over een lokaal vredes- en
veiligheidsbeleid. In onze brief van 18 juli
1982 hebben wij uiteraard niet gevraagd
uw standpunt te herzien, aangezien de
forumdiskussie reeds had plaatsgevonden
op een andere plaats. Wel hebben wij de
wijze van besluitvorming becommentarieerd, alsmede u een vraag gesteld en de
bereidheid getoond met u in gesprek te
komen over een lokaal vredes- en veiligheidsbeleid. Wij betreuren het ten zeerste
dat u hierop in uw brief niet bent ingegaan. Nogmaals willen wij onze bereidheid onderstrepen om bj te dragen aan de
formulering van zo’n beleid. Gaarne horen
Stadhuis Arnhem
wij van u of u van onze bijdrage gebruik
wilt maken.’
Hoe moeizaam de communicatie in die dagen tussen gemeentebestuur en vredesbeweging verloopt illustreert het tamelijk warrige antwoord dat B&W op het voorstel van de Werkgroep
Politieke Partijen van het IKV geeft: ‘In antwoord op uw brief van 2 september 1982, waarin U
aandringt op antwoord op een vraag die U stelde in Uw vorige brieven, delen wij U mee dat er
onzes inziens geen reden is om nu een gesprek te voeren over een lokaal vredes- en veiligheidsbeleid. Of daartoe in de toekomst een aanleiding is, valt thans niet te voorzien. Het spijt ons, dat
wij in onze vorige brief hierop geen antwoord gaven. Uw vraag staat in Uw brief evenwel op
een zodanige plaats in de tekst, dat wij deze uitlegden als wilde u met ons in gesprek komen
over de door U gevraagde ruimte in de hal ten behoeve van een forumdiscussie. Vandaar ons –
in Uw ogen wat vreemde – antwoord. Indien U Uw brief van 18 juli 1982 herleest, zult U de
oorsprong van het misverstand begrijpen.’ De brief dateert van 21 oktober 1982 en de conclusie
moet dan ook worden getrokken dat het gemeentebestuur, ondanks de positie die PvdA/PPR in
het college hebben verkregen, er niets voor voelt om op korte termijn tot een gemeentelijk vredes- en veiligheidsbeleid te komen. Hoe ondoorgrondelijk de wegen van de politiek evenwel
soms kunnen zijn, blijkt uit de gesprekken die de Werkgroep kort daarop heeft met vertegenwoordigers van de confessionele partijen in de gemeenteraad. Moesten zowel CDA als SGP/
RPF in de verkiezingstijd niets hebben van het IKV met hun aandringen op vrede en veiligheid,
nu blijken beide partijen opeens wel in te zijn voor gesprekken. Eenmaal rond de tafel met het
IKV verklaart fractievoorzitter van het SGP/RPF, Cees van Esch, het zelfs in hoofdlijnen eens
te zijn met het manifest van mei van de Arnhemse vredesgroepen.

Vredesweek 1982
Liet het elan bij de organisaties binnen de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen vóór de
zomer van 1982 nog te wensen over, begin september lijkt die somberte geheel verdwenen. Met
een indrukwekkend programma kondigen de groepen de Vredesweek van die maand aan. De
aftrap zal op de 18e van die maand worden gegeven met de opening van de wereldwinkel
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Arnhem-Zuid, die het tot dan toe met een kraam op de
wekelijkse markt in het zuidelijk deel van de stad moest
doen. De opening zal in het teken staan, zo wordt
aangekondigd, van solidariteit met het onderdrukte volk van
El Salvador. Later op de dag zal er een fietstocht worden
gehouden naar de militaire zendmasten op de Saksen
Weimar Kazerne in het meest noordelijke puntje van de
stad. De masten vormen een belangrijk schakelpunt binnen
de NAVO-communicatie in noordwest Europa. Omdat de
masten op het militaire complex zelf staan, zal er buiten het
hek een wake plaatsvinden en zullen er bloemen gelegd
worden. Andere programmaonderdelen van die week zijn
een Politiek Avondgebed in de Parkstraatgemeente, waarbij
een film zal worden vertoond over het verzet van vrouwen
tegen kernwapens, een lezing door het IKV alsmede een
tentoonstelling met als titel Doorbraak van machtsblokken
en er zal, last but not least, een informatieavond in Volksuniversiteit De Coehoorn gehouden
worden over gezondheidszorg in relatie tot (kern)bewapening. Deze avond wordt samen met de
Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie (NVMP) georganiseerd en is speciaal
bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de gezondheidszorg in Arnhem en omgeving. Ook
gaat in die week een oproep uit aan leden van Arnhemse vredesorganisaties om deel te nemen
aan de training in geweldloze weerbaarheid die al eerder in dit hoofdstuk aan de orde kwam.
Dick van der Meer en Gea Boessenkool, beiden actief binnen de Samenwerkende Arnhemse
Vredesgroepen, zullen de training verzorgen: ‘Juist in een periode waarin de vredesbeweging
onder toenemende druk komt te staan, waarin maatschappelijke tegenstellingen ook in de
persoonlijke sfeer een rol gaan spelen, is het noodzakelijk te weten dat je niet alleen vecht. De
noodzaak van een vredesbondgenootschap op plaatselijk, nationaal en internationaal nivo
wordt dringender. Daarom is het thema van dit weekend: ‘Wat kan ik samen met anderen bijdragen aan een vredesbondgenootschap’.

Conceptprogramma vredes- en veiligheidsbeleid
Daar waar de gemeente Arnhem er in dit stadium niet zelf toe komt (lees: er niet toe wil overgaan) om een gemeentelijk vredes- en veiligheidsbeleid op te zetten, lukt het de Werkgroep Politieke Partijen van het Arnhemse IKV om in twee maanden tijd een Conceptprogramma
vredes- en veiligheidsbeleid van de gemeente Arnhem te formuleren. Als basis fungeert het in
mei uitgebrachte manifest, zoals opgesteld door de Werkgroep en ondertekend door het merendeel van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen. Het document ziet op 5 november 1982
het levenslicht: ‘Juist in een politieke campagne als de onze zal een geest moeten heersen die
weet heeft van verzoening, een spiritualiteit die gevoed wordt door het besef dat de macht van
de dood niet het laatste woord heeft.’ In het hoofdstuk ‘Perspectieven’ zijn de onderdelen terug
te vinden die ook al in het eerder opgestelde manifest waren verwoord, al ligt de nadruk nu meer
op de wisselwerking: ‘Een intensieve discussie in de bevolking is een voorwaarde om te komen
tot een nieuwe politiek. Dat moet dan wel een discussie zijn waarbij niet iedereen binnen de
eigen afgeschermde kring blijft praten. Het gaat er juist om dat de verschillende organisaties en
visies met elkaar in aanraking komen en over deze problematiek spreken. En daarom moet de
discussie niet enkel binnen de kerk, binnen de politieke partij of de vakbond plaatsvinden (ook
dat moet), maar moet er vooral een discussie tussen kerk, partij, vakbond, vredesbeweging enz.
van de grond komen. Een gemeenteraad, waarin allerlei verschillende visies bij elkaar komen,
kan bij uitstek het lichaam zijn dat een dergelijke discussie stimuleert en ook zelf voert.’
In het programma wijzen de opstellers erop dat er ten aanzien van een gemeentelijk vredes- en
veiligheidsbeleid besluiten moeten worden genomen en dat waar deze besluiten botsen met landelijk beleid, de gemeente veel actiever moet zijn in het doorgeven aan ‘Den Haag’ wat er leeft
onder de bevolking. Deze functie van doorgeefluik dient in de plaats te komen van het zich al te
gemakkelijk passief verschuilen achter landelijk beleid. En waar de gemeenten vanuit ‘Den
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Haag’ richtlijnen krijgt op het gebied van civiele verdediging, zou er veel meer sprake dienen te
zijn, aldus de opstellers, van tweerichtingsverkeer waardoor de landelijke overheid veel meer
zicht krijgt op wat er leeft onder de bevolking.
Ook het thema internationale verbindingen, dat in het manifest al als oproep stond geformuleerd, krijgt in het conceptprogramma ruimte: ’Het is een noodzakelijke voorwaarde dat de volkeren aan beide zijden van de kunstmatige scheidslijn tussen Oost en West elkaar beter gaan
begrijpen. Wanneer die scheidslijn niet overwonnen wordt, zal het uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk, zijn om de kernwapenproblematiek op te lossen. Ook hier kan de gemeente een belangrijke rol vervullen. Zij kan partnersteden zoeken in Oost-Europa om op die manier een dialoog op te bouwen over de problemen van oorlog en vrede. Reeds bestaande kontakten met
andere gemeenten (meestal in het Westen) zouden ook op dit gebied verder ingevuld kunnen
gaan worden. Want het is al duidelijk dat geworden dat de bezorgdheid omtrent kernbewapening heus geen exclusief Nederlandse aangelegenheid is.’
De uitwerking van het programma komt volgens de opstellers op vier punten neer: een gemeentelijk informatiebeleid, een actievere relatie met de landelijke overheid, betere ondersteuning
van vredesinitiatieven in de eigen gemeente en het al genoemde aangaan van internationale contacten. Vooral het gemeentelijk informatiebeleid kan veel actiever zoals de aanbevelingen van
de opstellers luiden: ‘De gemeente verschaft informatie aan de burgers omtrent de mate waarin
zij betrokken is bij (nucleaire) oorlogsvoorbereiding. Daarbij komt aan de orde wat aan civiele
verdediging wordt gedaan (schuilkelders e.d.). Ook geeft zij in hoofdlijnen aan wat de in het
rampenplan vastliggende procedures inhouden voor noodsituaties: hoe de gezondheidszorg
wordt ingeschakeld, de bevolking geëvacueerd e.d.’ Ook zou de gemeente zelf op zoek kunnen
gaan naar wat er vanuit de bevolking zelf al ondernomen is op dit terrein: ’De gemeente inventariseert wat er al aan voorlichting over de kernwapenproblematiek wordt gegeven, bijvoorbeeld
door scholen, kerken, vredesbewegingen, vakbonden enz. Samen met deze organisaties gaat de
gemeente na hoe leemtes het best opgevuld kunnen worden. Bijvoorbeeld door middel van vredesonderwijs, via bibliotheken, voorlichtingsavonden enz.’

Rondgang
Al drie dagen na het gereedkomen van het conceptprogramma laat de Werkgroep Politieke Partijen een uitnodiging uitgaan naar de fracties in de gemeenteraad van Arnhem met het voorstel
om bijeen te komen om het concept te bespreken. Omdat de gesprekken over betere contacten
met de confessionele partijen in de raad op dat moment nog gaande zijn en zij zich tamelijk
huiverig tonen voor al te snelle besluiten en de VVD al helemaal niet in is voor dialoog, beperkt
de Werkgroep zich voorlopig nog tot de linkse fracties in de raad: ‘Gaarne horen wij op deze
vergadering uw opvattingen over het konsept-programma. Tevens zouden wij de strategie willen
bespreken die gevolgd moet worden om het vredes- en veiligheidsbeleid om te zetten in daadwerkelijk gemeentelijk beleid. Wellicht ten overvloede willen wij in dit kader benadrukken dat
wij het konsept-programma beschouwen als ons eigen werkstuk en, na raadpleging van onze
‘achterban’, als het werkstuk van de gezamenlijke Arnhemse vredesbewegingen. Als zodanig
willen wij het inbrengen in de gemeentelijke politiek.’
Op de kop af een half jaar na de presentatie van het manifest tijdens het verkiezingsdebat van 24
mei, vindt er in het pand van de Associatie voor Planologie aan de Boulevard Heuveling een bijeenkomst plaats tussen vertegenwoordigers van de Arnhemse IKV-kernen en vertegenwoordigers van de Arnhemse politiek. Behalve (raads)leden van de PvdA/PPR, PSP, de SP en de
CPN, is er tot verrassing van menigeen toch nog ook een raadslid van de RPF bij het gesprek
aanwezig. Bert Oostveen geeft namens het Arnhemse IKV een overzicht van de ontwikkelingen
sinds de Werkgroep Politiek Partijen het plan opvatte om de gemeente tot een plaatselijk
vredes- en veiligheidsbeleid te laten komen. Als voorbeeld van hoe een dergelijk initiatief wel
degelijk tot gemeentelijk beleid kan leiden, laat hij de motie rondgaan die eerder dat jaar in de
gemeente Brielle met succes is ingediend.
Op deze bijeenkomst met Arnhemse politici wordt voor het eerst zichtbaar dat er ook in Arnhem
mogelijkheden zijn om tot een soortgelijk gemeentebeleid te komen. Want ofschoon de vertegenwoordigde partijen niet samen over een meerderheid in de raad beschikken, wordt er wel
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voor het eerst gezamenlijk over een strategie gesproken en krijgt het Arnhemse IKV ook de
nodige tips om het gemeentebestuur effectiever te benaderen. Daags na de beraadslaging laat de
Werkgroep Politieke Partijen dan ook een brief uitgaan aan de fracties en besturen van de bij de
ontmoeting aanwezige partijen. ‘Afgesproken werd het konsept-programma met ons te bespreken in frakties en partijen (zo mogelijk in ledenvergaderingen), teneinde het draagvlak voor een
lokaal vredes- en veiligheidsbeleid te verbreden en om na te gaan wat in de Arnhemse situatie
het maximaal haalbare is. Hierbij verzoeken wij u aan deze afspraak inhoud te geven en ons
vóór 1 februari 1983 te berichten wanneer en op welke wijze het konsept-programma kan worden besproken. In onze planning streven wij ernaar deze gesprekken in het eerste kwartaal van
1983 af te ronden. De op 24 november 1982 niet aanwezige partijen worden overigens ook
benaderd met het verzoek het konsept-programma met ons te bespreken.’
Vervolgens besluit de Werkgroep om het onderdeel ‘internationale kontakten’ alvast nader uit
te werken: ‘Zo zou Arnhem zich kunnen aansluiten bij de ‘Union Mondiale des Villes Martyres,
Villes de Paix’, een wereldunie van steden die op een of andere wijze ernstig geleden hebben
onder oorlogsgeweld in de eerste of tweede wereldoorlog ...’
De Werkgroep zal in een later stadium op zijn wenken worden bediend en wel op een manier
waar de leden op dat moment nog niet van durven dromen.

Hoofdstuk 3

Aktieplan 1983
Zoals door veel politieke commentatoren al voorspeld, is het tweede kabinet Van Agt dat in
september 1981 is aangetreden, geen lang leven beschoren. De moeizaam tot stand gekomen
coalitie tussen PvdA, CDA en D’66 struikelt al na een half jaar over de invulling van de bezuinigingen die voor 1982/1983 staan gepland. Het tijdelijke kabinet Van Agt III met alleen maar
CDA-ministers (de PvdA- en D’66-ministers zijn uit protest
teruggetreden) maakt de tijd vol tot de verkiezingen van september 1982. De VVD komt bij die verkiezingen als de grote
winnaar uit de bus, voornamelijk ten koste van D’66. Kennelijk
is voor veel kiezers de economische recessie in die periode met
de daaraan gepaard gaande werkeloosheid een groter probleem
dan de kans op een militaire confrontatie in Europa als gevolg
van nieuwe kernwapens. De ‘kleine’ linkse partijen in de Kamer krijgen bij de verkiezingen niet meer zetels dan de 9 die ze
al hadden. Het tussen CDA en VVD geformeerde kabinet zal
de geschiedenis ingaan als het kabinet Lubbers I.
Voor de vredesbeweging wordt met deze coalitie de vrees
bewaarheid dat de rol van Nederland als dwarsligger in het
internationale kernwapendebat voorbij is. Want hoewel er binnen het CDA nog altijd een groep loyalisten is die zich niet wil
neerleggen bij de plaatsing van kruisraketten en de discussie
hierover wil laten afhangen van de vorderingen van de onderhandelingen in Genève tussen de
beide grootmachten, vormt deze groep een minderheid die bovendien onder grote druk staat van
Lubbers om zich neer te leggen bij de meerderheid. Onder invloed van de VVD zal het kabinet
ten aanzien van de VS eieren voor zijn geld kiezen, luidt de verwachting, en dan zal het slechts
een kwestie van tijd zijn voordat ook in Nederland de kruisraketten worden geplaatst. Er zal dus
alles op alles gezet moeten worden om deze ontwikkeling te voorkomen, zo luidt de inzet van
de gezamenlijke vredesgroepen in het land.
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Nieuwe aanzet
Deze gezamenlijke vredesgroepen hebben zich na de anti-kernwapendemonstratie van 21
november 1981 omgevormd tot een werkgroep met als ad-hoc naam ‘De Zeven Vredesorganisaties’, verwijzend naar de zeven groeperingen die er deel van uitmaken: IKV, Pax Christi, Stop
de N-bom, Vrouwen voor Vrede, Vrouwen tegen Kernwapens, Platform van Radicale Vredesgroepen en het Humanistisch Vredesberaad. In de loop van 1982 ontstaat uit dit verband een
regulier overleg dat in november met een Aktieplan 1983 komt. Dit actieplan kent in grote
trekken nog dezelfde doelstelling als het motto van de demonstratie in 1981, maar spitst zich nu
meer toe op de specifiek Nederlandse situatie: ‘De Nederlandse regering besluit ten spoedigste:
in Nederland worden geen kruisraketten geplaatst – dus ook geen verdere medewerking verleend aan de voorbereiding daarvan. Zulks als noodzakelijke bijdrage aan het tot stand komen
van een kernwapenvrij Europa. (Vanzelfsprekend is daarbij dat verhoging van de defensiebegroting – al dan niet ter versterking van de conventionele bewapening – evenzeer onaanvaardbaar is als het geven van atoomtaken aan Orion en F-16 vliegtuigen.)’
Met het actieplan in de hand zullen de groepen, aldus de opstellers, de discussie aangaan met
kerken, vakbonden en politieke partijen met als streven om begin februari 83 een breder organisatiecomité te kunnen oprichten dat voor dat jaar een serie activiteiten zal gaan opzetten met
maar één einddoel: géén kruisraketten in Nederland. Omdat er overal in het land al stemmen
zijn opgegaan om desnoods met geweld dat doel te bereiken en de actiebeweging in die paar
jaar daarvoor heeft laten zien de daad bij het woord te kunnen voegen (de acties bij de kerncentrale van Dodewaard, de slag rond de ontruiming van de Piersonstraat in Nijmegen, de acties
rond de inhuldiging van koningen Beatrix en het verzet tegen de ontruiming van de Vondelstraat in Amsterdam om de meest opzienbarende confrontaties uit die periode te noemen), is
men binnen de vredesbeweging vooral met het oog op de verbreding van de acties, huiverig
voor al te nauwe verbindingen met deze anarchistisch getinte groepen: ‘De vredesbewegingen
kiezen om principiële redenen voor uitsluitend geweldloze actiemiddelen. Dit leidt bovendien tot
vergroting van de steun en bijval voor onze activiteiten. Omdat besluitvorming tot plaatsing
alleen afkomstig kan zijn van regering en parlement, zullen de akties in het bijzonder op
beïnvloeding van de besluitvorming gericht zijn.’
Waar tal van actiegroepen in die jaren het vertrouwen in de staat als de hoeder van de democratie en de uitvoerder van de wil van het volk – vooral inzake kernwapens – al hebben verloren
en hun eigen plan trekken om die wapens tegen te houden, nemen de opstellers van het
Aktieplan 1983 het standpunt in dat vertrouwen de basis is van succes: ‘Vooralsnog weigeren de
vredesbewegingen uit te gaan van de veronderstelling dat regering en parlement een plaatsingsbesluit zullen nemen waar zulks door grote delen van onze bevolking nadrukkelijk wordt
afgewezen. Wij gaan er vanuit dat regering en parlement kennisgenomen hebben van de diepe
bezorgdheid en onoverkomelijke bezwaren bij zeer grote delen van ons volk een invulling zullen
geven aan het functioneren van onze parlementaire democratie die recht doet aan deze opvattingen.’ Wat voor invulling regering en parlement aan de kernwapenkwestie zullen geven, zal
echter in de loop van 1983 snel genoeg blijken.

Festival van de Eenheid
Terwijl de Arnhemse vredesgroepen zich in deze periode vooral
richten op het verzet tegen de komst van de kruisraketten, zijn de
Derde Wereld-organisaties in de stad drukdoende met het organiseren
van Het Festival van de Eenheid. Het is initiatiefnemer Huub Spronk
van De Rooie Arnhemmer gelukt om vergunning te krijgen van de
gemeente om een paar enorme tenten in een veld bij het park Sonsbeek neer te zetten waar een driedaags festival wordt gehouden.
Behalve De Rooie Arnhemmer en het jongerencentrum Willem 1 nemen het El Salvador Kommitee, het Guatemala Kommitee, NANAI
(Nederlandse Aktiegroep Noord-Amerikaanse Indianen), het ZuidAfrika Kommitee, het Chili Kommitee, de Sri Lanka werkgroep, de
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Turkse en Koerdische organisaties AKDD, NVHK en het Steunkommitee Turkijke eraan deel.
‘Door middel van het ‘Festival van de Eenheid’ willen we onderlinge solidariteit vergroten en
komen tot werkelijke samenwerking in de ‘derde’ wereldbeweging’, zo staat in de inleiding van
de begeleidende brochure te lezen. Het driedaagse festival (25, 25 en 26 september 1982) wordt
een groot succes (al moet ‘s nachts wel wacht worden gelopen om vernielingen door jongeren
van rechtse snit te voorkomen).

Actieconferentie
5 februari 1983 wordt het startpunt voor het aktiejaar ’83, zo hebben de landelijk samenwerkende vredesorganisaties besloten. Op deze dag zal in Utrecht een actieconferentie worden
gehouden waarop vredesgroepen uit het hele land welkom zijn om actiemodellen te helpen
ontwikkelen waarmee het actiejaar vormgegeven zal worden. Op de conferentie staan drie
hoofdthema’s centraal: het ‘werven van organisaties voor onze standpunten’ waarbij niet alleen
gedacht wordt aan de al genoemde groep van kerken, vakbonden en politieke partijen, maar ook
de jongerenbeweging, de vrouwenbeweging, het onderwijs, de wereld van de gezondheidszorg,
militairen, plaatselijke overheden en individuele Kamerleden worden bedoeld. Verder zal het op
de conferentie gaan over ‘het praktisch-organiserende werk’ vooral met het oog op de plaatselijke samenwerking en een efficiënte publiciteitscampagne. Het derde thema van die dag zal het
ontwikkelen van de ‘aktiemodellen’ zelf zijn: welke typen van acties passen binnen het doel en
wat wordt precies verstaan onder burgerlijke ongehoorzaamheid. Vooral ten aanzien van het
laatste onderwerp blijkt duidelijke behoefte aan een discussie. Na een jaar was het contrast
tussen de euforie rond de novemberdemonstratie in Amsterdam en het negeren hiervan door ‘de
politiek’ immers dermate groot, dat menigeen nog maar één keuze voor ogen ziet: ofwel niets
doen en lijdzaam toezien hoe de kruisraketten worden geplaatst ofwel middels ‘burgerlijke
ongehoorzaamheid’ al het mogelijke doen om dat te voorkomen. Ook binnen de landelijke
organisatie van samenwerkende vredesgroepen ervaart men dat dit dilemma bepalend dreigt te
worden in de kernwapendiscussie. Vandaar dat er in het Actieplan 1983 een apart uitgangspunt
over is opgenomen: ‘In het licht van de overal binnen en buiten de vredesbeweging ontstane
discussies over betekenis en waarde van akties van burgerlijke ongehoorzaamheid, achten de
vredesbewegingen zich verplicht het hunne te doen om te bevorderen dat deze discussies zo
goed mogelijk gevoerd worden en vruchtbaar zullen zijn voor de strijd van de vredesbeweging
tegen de wapenwedloop.’
Ten aanzien van de conferentie die voor februari ’83 staat gepland wordt dit standpunt nog eens
toegelicht: ‘Het is voor allen duidelijk dat we het komende jaar erg veel bruikbare aktiemodellen nodig hebben. Over de mate waarin aktiemodellen bruikbaar zijn, wordt ongetwijfeld
verschillend gedacht, al was het maar vanwege de eigen plaatselijke omstandigheden. (…) Deze
actieconferentie speelt daarbij een duidelijke rol. Er bestaat vaak een grote begripsverwarring
omtrent begrippen als burgerlijke ongehoorzaamheid. Wat is het en wat zou het eventueel
kunnen toevoegen aan onze akties? Zullen onze akties er effectiever door worden of integendeel,
mensen afstoten? Wanneer moet je aan dergelijke stappen gaan denken en waarom? Wat zou
het dan concreet kunnen inhouden?’
In de voorbereiding van de conferentie wordt door de landelijke vredesgroepen bovendien een
voorschot genomen op twee onderdelen die nog jarenlang zullen naklinken: de vredesdemonstratie in Den Haag van oktober 1983 en het volkspetitionnement van een jaar later: Maar ook
de vervolgacties die in 1985 en 1986 de atmosfeer in de samenleving zullen bepalen rond de
kernwapendiscussie komen op deze conferentie aan de orde: ‘Nadat we een landelijk hoogtepunt achter de rug hebben, is het zaak de weerklank daarvan zo lang mogelijk te laten duren.
De opzet is om tot aan het eigenlijke debat over de zaak zichtbaar te houden hoe het er ten
aanzien van dit punt in de samenleving voor staat. In de vervolgakties is erg veel mogelijk. Men
moet dingen organiseren die zichtbaar zijn en verder ook uiterst ludiek mogen zijn. Er zullen
twee zwaartepunten in aangebracht worden: landelijke aktiedag (plaatselijke akties op één
bepaalde dag) en permanente aanwezigheid in Den Haag.’
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Structuurvoorstel
Behalve de aankondiging dat het landelijke ad-hoc comité van samenwerkende vredesgroepen
zich zal pogen te verbreden tot één centraal landelijk comité met een eigen secretariaat, roepen
de opstellers van het Aktieplan 1983 tevens de organisaties in het land op om in platformverband te gaan werken. Deze oproep was al in eerdere stadia gedaan, zelfs al vóór de demonstratie
van 21 november ’81, maar op tal van plaatsen is het daar blijkbaar niet of maar tijdelijk van gekomen. Arnhem loopt wat dat betreft met zijn Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen voor.
Ook het voorstel aan de plaatselijke vredesgroepen om in gesprek te gaan met lokale politici en
individuele Kamerleden in de regio, wordt met name door de Werkgroep Politieke Partijen van
de Arnhemse IKV-kernen op dat moment al anderhalf jaar gepraktiseerd, zij het met wisselend
succes zoals we hebben kunnen zien. Ook in het nieuwe jaar 1983 gaat de Werkgroep door met
zijn ronde langs de partijen in de raad – maar nu richting partijbesturen – om steun te verwerven
voor een plaatselijk vredes- en veiligheidsbeleid.
Binnen de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen is men los van de landelijke oproep al
overgegaan tot de discussie over hoe in 1983 de onderlinge samenwerking beter gestalte kan
krijgen opdat het verzet tegen de plaatsing van kruisraketten met succes kan worden voortgezet:
‘De SAV is een samenwerkingsverband van autonoom blijvende vredesgroepen; in de
beginperiode moet de opzet beperkt zijn en leiden tot een intensievere en vruchtbare vorm van
samenwerken. Binnen het samenwerkingsverband zijn de groepsactiviteiten primair en voorkomen moet worden dat mensen overbelast raken door deelname aan twee groepen. De SAV
moet bevorderend zijn met betrekking tot de kontakten en uitwisseling van de vredesgroepen en
beperkt zich in haar activiteiten tot het bundelen en uitvoeren van groepenoverstijgende aktiviteiten. Tevens kan het SAV een kontaktadres vervullen t.b.v. de verschillende vredesgroepen.’
Dit Voorstel over de samenwerkingsvorm binnen de S.A.V. zoals in februari ‘83 opgesteld door
André Zandbelt, Marinus Dijkerman en Dick van der Meer, alle drie actief binnen de Arnhemse
vredesgroepen, is feitelijk de verdere uitwerking van de begindoelstelling zoals geformuleerd in
het najaar van 1981. Dat was ook het moment waarop de vertegenwoordigers van de vredesgroepen vonden dat eerst maar eens de voorbereidingen van de novemberdemonstratie dienden
te worden afgewerkt. Nu het inmiddels anderhalf jaar later is, is blijkbaar het moment rijp om
die samenwerking beter te structureren waarbij vijf groepsoverstijgende activiteiten door de opstellers worden geformuleerd: het ‘verzorgen en uitvoeren van (stedelijke) publiciteit, de organisatie en uitvoering van groepenoverstijgende aktiviteiten, kontaktadres voor Arnhemse vredesbeweging, verzamelpunt van aktiviteiten van de verschillende groepen en het bevorderen van
kontakt tussen de verschillende groepen.’ Een kwart eeuw later zullen veel van deze doelstellingen nog terug te vinden zijn in doel en werkwijze van het Platform Arnhem Mondiaal.

Vrede en ontwikkeling
Het structuurvoorstel wordt goed ontvangen door de Arnhemse
vredesgroepen. Op de bijeenkomst die op 28 februari volgt ter bespreking van dit voorstel (ditmaal gehouden in de Vrijzinnig Hervormde kerk aan de Parkstraat) en waarop maar liefst 27 vertegenwoordigers van Arnhemse vredesorganisaties present zijn, worden
meteen spijkers met koppen geslagen. En niet alleen voor wat betreft
de structuur, maar ook met betrekking tot het in te vullen jaarprogramma. Een belangrijke stap die ook gevolgen zal hebben voor
de samenstelling van het latere Platform Arnhem Mondiaal, is het
besluit om de wereldwinkels ‘Kortestraat’ en ‘Arnhem-Zuid’ formeel op te nemen in de structuur van het SAV. Tot dan toe waren de
beide winkels wel deelnemend aan overleg en activiteiten, maar niet
als ontwikkelingsorganisaties. Behalve Vrouwen voor Vrede die inmiddels uitgegroeid is tot vijf kernen, is op de bijeenkomst ook de Beweging Weigering Defensiebelasting voor het eerst vertegenwoordigd. Op het overleg wordt en aantal belangrijke besluiten genomen. Allereerst worden als groepsoverstijgende activiteiten door de aanwezigen aangeArnhem Mondiaal
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nomen: de trainingen in geweldloze weerbaarheid, de organisatie van een stille wacht, het
organiseren van de Vredesweek in september, inclusief acties tegen de modernisering van
kernwapens en tenslotte het benaderen van de gemeentelijke politiek met als doel te komen tot
een eigen vredes- en veiligheidsbeleid van de gemeente Arnhem. Deze laatste doelstelling
kennen we al van de Werkgroep Politieke Partijen van het
Arnhemse IKV, maar besloten wordt nu om deze activi-teit tot
een van de centrale doelstellingen van het SAV te maken. Bert
Oostveen in zijn verslag van deze bijeenkomst: ‘Het is de
bedoeling om wanneer straks de Gemeenteraad benaderd gaat
worden, dit te doen namens de Samenwerkende Arnhemse
Vredesgroepen.’ Ook wordt de structuur van het SAV geformaliseerd door het besluit dat alle vertegenwoordigde organisaties
thans formeel lid zijn waarbij het structuurvoorstel als beginseldocument wordt aanvaard. Daarnaast worden de uitgangspunten
zoals geformuleerd in het landelijk Actieplan 1983 van het
landelijke comité van vredesgroepen, als uitgangspunt voor
plaatselijke actie aangenomen. Nieuw is ook de instelling van
een werkcomité. Dit comité zal uit vier leden bestaan die daar
op persoonlijke titel in zullen plaatsnemen met als belangrijkste
taak het coördineren van de activiteiten van het SAV. Wijs
geworden door de ervaringen in de aanloop naar de novemberdemonstratie van 1981 in Amsterdam wordt met nadruk gesteld
dat dit werkcomité vooral niet bedoeld is als uitvoerend orgaan:
‘Gezien de SAV-ervaringen van najaar 1981, wordt nog eens
uitdrukkelijk gesteld dat het werkcomité veel moet kunnen
delegeren naar het platform en van daaruit naar de leden van
de groepen in het platform. De last mag niet enkel op de schouders van de leden van het
werkcomité komen!’
Binnen de nieuwe, geformaliseerde structuur zal ook ruimte zijn voor vertegenwoordigers van
heel andere groepen: politieke partijen, kerken, vakbonden etc. Van hen wordt wel verwacht dat
zij ‘de doelstelling en de uitgangspunten van de Nederlandse Vredesbewegingen ten aanzien
van het aktieprogramma 1983 tegen de zogeheten modernisering en plaatsing van nieuwe kernwapens in Nederland en elk ander land in Europa (onderschrijven). Tevens wordt van hen
verwacht dat zij menskracht leveren voor de uitvoering van de akties en dat er op hen ook een
beroep gedaan kan worden voor de financiële kant van de akties.’
Tenslotte wordt nog het besluit genomen om een maandelijkse nieuwsbrief samen te stellen.
Ook dit besluit zal blijken bij te dragen aan een structureel functioneren van het SAV want de
Nieuwsbrief van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen zal zeven jaar lang het huisorgaan blijven van de SAV.

Hoofdstuk 4

Nieuw elan
Met het besluit van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen om zichzelf een steviger
structuur te verschaffen en tevens gehoor te geven aan de oproep van de landelijke samenwerkende vredesorganisaties om bij te dragen aan een nieuw actiejaar, ontstaat nieuw elan binnen
het samenwerkingsverband. Inmiddels is ook de datum bekend waarop een tweede landelijke
demonstratie tegen de plaatsing van nieuwe kernwapens zal worden gehouden: 29 oktober 1983.
Plaats van handeling ditmaal: Den Haag. In de aanloop naar deze demonstratie nodigt het landelijk comité, inmiddels omgedoopt tot Landelijk Overleg Vredesorganisaties (LOVO), eind februari alle gemeentebesturen in het land uit voor een conferentie op 9 juni ’83 waarop de
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consequenties van de mogelijke plaatsing van kruisraketten in ons land zullen worden besproken: ‘Met name nu het niet alleen de plaatsing van de raketten zelf betreft, maar ook de daarbij
behorende infrastructurele voorzieningen en woningen voor Amerikaanse militairen en hun gezinnen, rijst bij velen de vraag of daarover toch beslist zal mogen worden door de Rijksoverheid, zonder zeggenschap van de besturen van de gemeenten die daarbij betrokken zullen zijn.
Als de raketten al niet in de eigen gemeente geplaatst worden, wat zijn de consequenties van het
vervoer van de zeer mobiele raketten over het grondgebied van de gemeente? Een simpelweg
vaststellen van de bevoegdheden en het vervolgens overgaan tot de orde van de dag is geleidelijk aan ontoereikend gebleken en in toenemende mate onbevredigend. De bevolking neemt daar
ook geen genoegen mee. Nadere bezinning op de rol en de taak van de overheid bij de behartiging van de belangen van haar inwoners, ook in zaken van vrede en veiligheid, is derhalve gewenst. De geplande conferentie wil daaraan een bijdrage leveren.’ De uitnodiging is ondertekend door Mient Jan Faber namens het LOVO en zeven burgemeesters uit het land, waaronder
die van Smallingerland en, dichter bij huis, de burgemeester van Brummen.
Via het landelijk secretariaat van het IKV zijn ook de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen in het bezit gekomen van een kopie van de uitnodigingsbrief aan de gemeentebesturen.
En wanneer blijkt dat de gemeente Arnhem na zes weken nog steeds niets van zich heeft laten
horen richting initiatiefnemers, stuurt het SAV een open brief aan B&W waarin wordt aangedrongen op deelname aan wat al snel de burgemeestersconferentie is gaan heten. Tevens echter
biedt het SAV aan om het gemeentebestuur assistentie te verlenen bij de voorbereiding: ‘Mocht
u besluiten aan de conferentie deel te nemen, dan zouden de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen het bijzonder op prijs stellen met u vooroverleg te plegen over het thema van de conferentie. U kunt tevens overwegen, ter voorbereiding van deze conferentie, een hoorzitting te beleggen, waarin mensen en organisaties hun opvattingen omtrent deze zaak kunnen uitspreken.’
Een reactie van de gemeente op het aanbod van het SAV blijft uit.

Wereldunie van Vredessteden
Wat de vredesgroepen in Arnhem op
dat moment echter niet weten (en de
fracties in de gemeenteraad van
Arnhem evenmin), is dat CDAwethouder Bert Kuiper – met onder
meer maatschappelijk welzijn in zijn
portefeuille – een half jaar daarvoor
namens B&W van Arnhem de Eerste Wereld Vredesconferentie in
Verdun heeft bijgewoond. Het is de
eerste grote conferentie van de Wereldunie van Vredessteden (Union des Villes de Martyres, Villes de
la Paix) die op 6 februari1982 te
Bastogne werd opgericht met als
Hiroshima, augustus 1945
doel om uit gemeentelijke betrrokkenheid bij te dragen aan het tot
stand komen van wereldvrede en het mondiaal respecteren van mensenrechten. Lid van deze
Wereldunie zijn steden die de verschrikkingen hebben meegemaakt van oorlogsgeweld. Steden
als Hiroshima en Nagasaki, maar ook steden als Coventry, Warschau en Volgograd. Opmerkelijk is – zeker gezien de inzet van de Arnhemse vredesgroepen om een gemeentelijk vredes- en
veiligheidsbeleid van de grond te krijgen – dat in de slotverklaring van deze eerste vredesconferentie wordt opgeroepen om wereldwijd in gemeenten vredesonderwijs op te zetten, om tot
samenwerking te komen met andere volkeren en om als gemeente mee te doen aan vredesacties
van burgers ...
De fractie van de PvdA/PPR krijgt echter lucht van het bezoek van wethouder Kuiper aan Verdun en stelt op 3 mei 1983 schriftelijke vragen aan B&W: ‘Is het juist dat wethouder Kuiper geArnhem Mondiaal
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noemde conferentie heeft bijgewoond en zo ja, wat is dan de reden dat er aan dat bezoek geen
ruchtbaarheid is gegeven? Wat denkt het college te ondernemen teneinde anderen (met name
gemeenteraadsleden) te doen profiteren van de indrukken die wethouder Kuiper ter plaatse
opdeed? Wat zijn de mogelijkheden van Arnhem om lid te worden van genoemde Unie en vindt
het college dat lidmaatschap gewenst? Kan het college zich vinden in de aanbevelingen, gedaan
in de Slotresolutie (zie bijlage), en zo ja, hoe denkt het college gehoor te geven aan de oproep?
(o.a. vredesprogramma voor scholen, uitwisselingsprogramma’s met andere geschonden stad)’
Nog voor het college antwoord geeft op de vragen van de PvdA/PPR-fractie bevestigt een
woordvoerder van de gemeente het bezoek van de wethouder aan Verdun. Het bezoek was
slechts ‘ter oriëntatie’ en voorlopig zit lidmaatschap van de Wereldunie of een stedenband met
een van de door oorlog getroffen steden er niet in. Zelfs een concrete uitnodiging daartoe van de
kant van de Franse stad Caen wordt door de gemeente Arnhem afgehouden.

Lange mars langs besturen en fracties
De niet aflatende pogingen van de Werkgroep Politieke Partijen van het Arnhemse IKV om met
de plaatselijke politiek in gesprek te komen, lijken intussen langzaam tot enige beweging te
leiden. Een nieuwe ronde langs de besturen en fracties van de partijen in de raad in de maand
maart levert in elk geval op dat men het thema ‘vrede en veiligheid’ serieuzer begint te nemen.
Onderdelen als kernwapenvrije gemeente, vredesonderwijs, stedenbanden lijken voor de politiek begrippen te worden die niet langer gelden als noviteiten van goedbedoelende maar in de
wolken levende burgercomités. Alleen de VVD blijft volharden in de eerder ingenomen
standpunten: ‘In vervolg op ons gesprek d.d. 8 maart jl. bericht ik U hieronder het resultaat van
de bespreking binnen de VVD-fractie in de gemeenteraad van Arnhem van Uw gedachten over
een Gemeentelijk Vredes- en Veiligheidsbeleid. Wij zijn met U van mening dat vrede en veiligheid in deze wereld uiterst belangrijke onderwerpen zijn. Maar dat zijn energievoorziening,
volkshuisvesting, onderwijs, cultuur enz. ook. De vraag is dan ook of vrede en veiligheidsvraagstukken zoveel anders zijn dat de gemeente daarin een totaal andere rol zou moeten spelen als
bij de overige problemen. De VVD-fractie is unaniem van mening dat dit binnen ons staatsbestel niet het geval is.' Dat er na een militaire confrontatie in Europa waarbij kernraketten
worden ingezet wel eens lange tijd helemaal geen sprake meer zal kunnen zijn van ‘volkshuisvesting, onderwijs, cultuur enz.’ is voor de Arnhemse liberalen geen punt van overweging, althans niet in de communicatie tussen de partij en de Arnhemse vredesbeweging. Toch is het
juist de angst voor dit scenario die grote delen van de bevolking nu al een paar jaar ernstig
bezighoudt en in heel Europa al honderdduizenden demonstranten op de been heeft gebracht.
De overige partijen in de raad, met uitzondering nog
steeds van het CDA (‘Met het C.D.A. heeft tot op heden
geen gesprek over dit onderwerp plaatsgevonden,
omdat andere zaken voortdurend een hogere prioriteit
hebben …’, zo meldt de Werkgroep Politieke Partijen
nog in april), reiken tijdens de gesprekken de Werkgroep zoveel tips aan, dat besloten wordt om een geheel
nieuwe versie van het Conceptprogramma vredes- en
veiligheidsbeleid van de Gemeente Arnhem te schrijven.
Mei ’83 komt deze tweede versie gereed met als titel
Vredesprogramma Arnhem. De Werkgroep stuurt de
nota rond aan zowel de lidorganisaties van het SAV als
aan de fracties van de partijen in de gemeenteraad met
het voorstel om opnieuw rond de tafel te gaan zitten
voor commentaar op het programma. Half juni, zo luidt
het plan, zal dan de definitieve versie namens de
Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen aangeboden worden aan het gemeentebestuur.
En dan opeens, het is medio mei ‘83, komt er een telefoontje dat het CDA toch wel in is voor
een gesprek over een gemeentelijk vredesbeleid. Tijdens dit gesprek dat begin juni plaatsvindt,
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geeft de partij aan huiverig te zijn voor het verstrekken van informatie over het gemeentelijk
rampenplan en ook sceptisch te staan tegenover eventuele internationale contacten in het kader
van de Wereldunie van Vredessteden. Maar de partij geeft tevens aan dat er ten aanzien van
deze onderwerpen binnen de gelederen forse verschillen van mening heersen. Nu is dit feit op
zichzelf niet zo verwonderlijk wanneer men in gedachten roept dat ook binnen het landelijk
CDA deze verdeeldheid lange tijd speelde (de dissidenten versus de meerderheid van het CDA
in de Tweede Kamer). Maar verrassend is het hoe dan ook toch wanneer daags na dit gesprek
een notitie arriveert van Jan Stapelkamp, prominent lid en wethouder van het Arnhemse CDA
en in het college nog de wethouder van onder meer ruimtelijke ordening: ‘Ik doe u hierbij, in de
vorm van een met haast en in telegramstijl geschreven, NOTITIE toekomen, welke ik graag
geacht wil worden uitsluitend voor persoonlijke rekening te hebben geschreven.’ Tot verbazing
van de Werkgroepleden stelt wethouder Stapelkamp: ‘Met genoegen heb ik het ‘Vredesprogramma Arnhem’ gelezen. Het biedt n.m.m. een vrij compleet overzicht van de onderwerpen
welke in dit kader aan de orde kúnnen, c.q. móeten komen. Het toont daarnaast in zijn conclusies en aanbevelingen een aanzienlijk grotere mate van evenwichtigheid dan ik in – vele –
andere uitingen vanuit DE vredesbeweging (bestaat die?) ben tegengekomen. Ik ben er ook
gelukkig mee dat het onderwerp nu aan de orde wordt gesteld, een in meer dan één opzicht
beter gekozen moment dan mei 1982!’ Een dergelijk compliment zijn de Werkgroepleden niet
gewend, ondanks de wat mysterieuze laatste zin in de aanhef, waarbij het CDA-lid waarschijnlijk refereert aan de gemeenteraadsverkiezingen die in die maand gehouden zijn. De verbazing
wordt echter nog groter wanneer ze lezen: ‘Ook naar mijn oordeel kán het tot de ‘huishouding
van de gemeente’ (art.167 e.v. Gemeentewet) behoren om de zorgen van de bevolking onder de
aandacht van hogere overheden te brengen.’
Het Arnhemse CDA, tot dan toe onbereikbaar voor de argumentatie van de Arnhemse vredesbeweging, zal nu, ook al is dat à titre personnel, van een van zijn meest vooraanstaande leden,
aangeven dat het wettelijk mogelijk is om de gemeente als spreekbuis van de verontruste
bevolking richting Den Haag te laten fungeren. Nogmaals wethouder Stapelkamp: ‘Ik denk dat
het ‘bewustwordingsproces’ – mede dankzij het werk van het IKV en het intensieve beraad in
allerlei andere, ook politieke groeperingen – aanzienlijk verder is voortgeschreden dan
‘Vredesprogramma Arnhem’ schijnt te denken.’
Maar het blijft het niet bij deze adhesiebetuiging in de notitie van wethouder Stapelkamp. Hij
biedt de Werkgroep ook een aantal mogelijkheden aan die wat hem betreft zouden moeten bijdragen aan het tot stand komen van een gemeentelijk vredesbeleid. Mogelijkheden die rechtstreeks uit het wensenlijstje van de Arnhemse vredesgroepen lijken te zijn overgenomen. Zo
lijkt het de wethouder wel degelijk mogelijk om financiële steun van gemeentewege te verlenen
bij vredesactiviteiten: ‘Van subsidiëring van activiteiten op
dit terrein ben ik niettemin zeker geen tegenstander.’ En zo
krijgt ook het idee van vredeseducatie perspectief als het aan
de wethouder ligt: ‘Eventueel vredesonderwijs, op de
openbare school (!) behoort zeker tot de huishouding der
gemeente, echter wel (Grondwet!) ‘met eerbiediging van
ieders godsdienstige begrippen’.’ Ook over de informatietaak van de gemeente met betrekking tot de civiele verdediging is de wethouder duidelijk: ‘Voorlichting en daadwerkelijke preventie dienen aanzienlijk te worden opgevoerd.’
Niet in alles echter staat de CDA-er achter de vredesgroepen. De internationale contacten die de gemeente in het
kader van vredesbevordering en mensenrechten zou kunnen
aangaan, wijst hij af, althans waar het de voorstellen betreft
van het landelijke IKV om de Oost-West tegenstellingen te
doorbreken: ‘Jumelages met gemeenten in het Oostblok
lijken mij weinig zinvol en daar waar wij kennis dragen van
de echte ‘stem des volks’ (Polen!) een belediging voor ‘hen
Campagne in Vlaanderen
die in de gevangenis zuchten’.’ Ook in het idee om als gemeente een kernwapenvrije positie in te nemen ziet hij niets: Ik wijs de kernwapenvrijverklaring als door u voorgestaan, volstrekt van de hand. Zij beidt de burger slechts een
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fopspeen, géén effectieve weg om het (locaal) beleid (slechts weinig, maar tóch) te beïnvloeden.’
Ondanks deze paar afwijzingen is dit schrijven van de wethouder aan de Werkgroep Politieke
Partijen van het Arnhemse IKV een niet mis te verstaan signaal. Want zoals het nog steeds in de
politiek toegaat, betekent het initiatief van een zo prominent lid van de partij dat in dit geval het
Arnhemse CDA grosso modo ‘om’ is. Bij de behandeling van het vredesprogramma in de gemeenteraad zoals het de Arnhemse vredesgroepen voor ogen staat, kan dus op onderdelen van
dat programma op de steun van het CDA en daarmee op een meerderheid in de raad worden
gerekend.

Vredesprogramma Arnhem
Een week na de op eigen titel geschreven notitie van wethouder Stapelkamp schrijft het SAV de
gemeenteraad van Arnhem aan: ’Hierbij hebben de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen
de eer u het ‘Vredesprogramma Arnhem’ aan te bieden.’ Het is dan 17 juni 1983 en tegelijkertijd met het versturen van de brief aan de raadsleden krijgt de voorzitter van de raad, burgemeester Job Drijber, die dag het eerste exemplaar van het vredesprogramma ten overstaan van
de inderhaast opgetrommelde pers uitgereikt: ‘Dit vredesprogramma bevat voorstellen die
gericht zijn op een aktief vredesbeleid van de Gemeente Arnhem. Wij zijn namelijk van mening,
dat voor de gemeentelijke overheid op dit terrein een taak is weggelegd. Immers de gemeente is
als overheid (mede-)verantwoordelijk voor het welzijn van haar inwoners. De gemeente zou dan
ook van haar kant, binnen haar competentie, een bijdrage kunnen leveren aan de bevordering
van een op vrede gerichte politiek.’
De plaatselijke kranten melden de uitreiking van het programma met grote koppen: ‘Arnhem
moet voor vrede zorgen’, ‘Arnhem moet actief vredesbeleid ontwikkelen’ en ‘Hoe explosief is
Arnhem?’
Het programma zelf is een 16 pagina’s tellend document geworden, onderverdeeld in vijf paragrafen die elk een specifiek terrein van het vredesprogramma behandelen. In de eerste paragraaf
worden de mogelijkheden uitgewerkt die de gemeente heeft om de informatievoorziening op het
gebied van vrede en veiligheid te verbeteren en op die manier het bewustwordingsproces bij de
burgers te stimuleren. De mogelijkheden die de SAV daarbij voor ogen staan variëren van het
door de gemeente ter beschikking stellen van ruimte en subsidie voor tentoonstellingen en symposia tot het verschaffen van informatie over rampenplannen en het instellen van en raadscommissie vredeszaken: ‘Het stimuleren van de bewustwording wat de vrede betreft is vanzelfsprekend niet exclusief een gemeentelijke taak, ook de kerken, politieke partijen en maatschappelijke organisaties zijn hierbij van belang. Tot de laatsten kunnen ook de Samenwerkende
Arnhemse Vre-desgroepen worden gerekend. Wij stellen ons dan ook voor dat de gemeente en
de vredesbeweging elkaar kunnen aanvullen bij het bevorderen van het bovengenoemde
bewustwordingsproces.’
In de tweede paragraaf wordt het
voorstel uitgewerkt om tot vredesopvoeding en vredesonderwijs te
komen in de gemeente: ‘Onderlinge
conflicten veroorzaakt door belangentegenstellingen tussen individuen
en maatschappelijke groeperingen
zijn helaas niet weg te denken. Het
gaat er echter om te leren conflicten
zónder geweld op te lossen, of dat
nu in het klein of in het groot is.’ In
het vredesprogramma wordt een
zevental mogelijkheden aangereikt om
Vredesonderwijs in Colombia
tot de gewenste praktijk te komen variërend van gratis onderwijsmateriaal tot ondersteuning van de gemeentelijke onderwijsbegeleidingsdienst en cursussen voor leerkrachten.
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De bescherming van de bevolking vult ook een aparte paragraaf in het vredesprogramma van
het SAV, waarbij gerefereerd wordt aan de Wet Bescherming Bevolking (1952). Daarin staat
bepaald dat het tot de taak van de burgemeester behoort om voor de bescherming van de bevolking te zorgen. Ook de richtlijn van het ministerie van Buitenlandse Zaken (1979) benadrukt de
verplichting die de gemeente heeft om de inwoners zo goed mogelijk te beschermen tegen oorlogsrampen. Net als overigens de handleiding van de regering richting gemeentelijke overheden
(1976), waarin de taken van de gemeente worden geformuleerd ten aanzien van schuilkelders,
rantsoenering en voorlichting over de bescherming van de bevolking. De vredesgroepen evenwel ten aanzien van deze richtlijnen: ‘Bij dit soort belangrijke zaken dient de gemeentelijke
overheid zich echter voortdurend af te vragen, of het te voeren beleid voor de inwoners wel
zinvol en effectief mag worden geacht, of dat het slechts schijnveiligheid oproept. Wanneer dit
laatste het geval is, kan de gemeente ijveren voor het tot stand komen van veranderingen in dit
beleid en zo nodig eigen wegen gaan die tot een effectievere bescherming van haar bevolking
leiden.’ Tegelijkertijd betwijfelen de opstellers in deze paragraaf of het überhaupt wel mogelijk
is om een dichtbevolkt land als Nederland effectief te beschermen tegen een atoomaanval. Zij
roepen het gemeentebestuur op om eens na te laten gaan wat de uitwerking van een nucleaire
explosie op een stad als Arnhem is. Een oproep die enkele jaren daarna nog voor de nodige
ophef zal zorgen.

Internationale contacten
Voor wat betreft de internationale contacten die de gemeente Arnhem zou kunnen aangaan, de
vierde paragraaf uit het vredesprogramma, gaan de opstellers uit van het doorbreken van de
verstarde verhoudingen tussen Oost en West: ‘Om te komen tot echte vrede is het een noodzakelijke voorwaarde, dat volkeren aan beide kanten van de
kunstmatige scheidslijn tussen Oost en West, elkaar beter leren
begrijpen. Wanneer die scheidslijn niet wordt overwonnen, zal
het uiterst moeilijk zijn om de (kern) bewapeningsproblematiek
op te lossen.’ De voorstellen die in het programma worden gedaan om een bijdrage aan ontspanning te leveren, zullen eveneens nog voor de nodi-ge discussies zorgen zoals we later
zullen zien: ‘Contact zoeken met steden in Oost-Europa, met
als doel door dialoog en uitwisseling bij te dragen aan het verminderen van vijandsbeelden over en weer en zodoende een
bijdrage te leveren aan vrede en veiligheid in Europa en de
wereld.’ Daarnaast adviseert het SAV het gemeentebestuur om
zich vooral aan te sluiten bij de Wereldunie van Vredessteden.
Bij de vijfde paragraaf uit het vredesprogramma hebben de
opstellers zelf ook zo hun vraagtekens: ‘In de achter ons
liggende periode hebben ruim honderd gemeenten en twee
provincies zich kernwapenvrij verklaard. In de daarbij gevoerde discussies spelen de bevoegdheden van de gemeentelijke overheid dienaangaande een
belangrijke rol.’ Met een verwijzing naar de Gemeentewet wijzen de opstellers van het vredesprogramma op de vrijheid die gemeenten hebben om verordeningen uit te vaardigen alsook elk
onderwerp te petitioneren dat zij maar willen als het maar in het belang van hun burgers is.
Maar tegelijkertijd is wettelijk bepaald dat de Kroon gemeentelijke besluiten kan schorsen of
vernietigen wanneer deze in strijd met de wet of het algemeen belang zijn. Uitputtend worden
vervolgens de (on)mogelijkheden van overheden behandeld om met een verwijzing naar provinciale streekplannen en gemeentelijke bestemmingsplannen opslag en vervoer van kernwapens
op respectievelijk over hun grondgebied tegen te houden. Met als eindconclusie: ‘Het gemeentebestuur kan in de bestemmingsplannen een verbod op kernwapens slechts opnemen als symbool
van de bereidheid zich tegen die vernietigingswapens te verzetten. Een effectief middel om kernwapens te weren is dit niet, wanneer de rijksoverheid zou menen dat die wapens toch geplaatst
zouden moeten worden.’ Hoewel de realiteitszin van deze paragraaf in het vredesprogramma
menig bestuurder binnen het gemeenteapparaat zal hebben aangesproken, is met deze conclusie
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toch niet alles gezegd. De opstellers sluiten hun nota namelijk af met het voorstel aan het
gemeentebestuur om de opslag en het vervoer van kernwapens in Arnhem ‘gelet op de grote
veiligheidsrisico’s voor de inwoners, met name bij een onverhoopt kernwapenconflict ongewenst’ te verklaren. Om deze gemeentelijke verklaring kracht bij te zetten, stelt het SAV tevens
voor om ‘waar mogelijk deze opslag en dit vervoer te voorkomen door middel van beroep, bezwaar en inspraak tegen voornemens of besluiten van hogere overheden die erop gericht zijn
vervoer en opslag in Arnhem mogelijk te maken’. En om meteen maar aan ‘Den Haag’ duidelijk
te maken waar Arnhem thans staat, adviseren de opstellers van het programma om ‘dit besluit
ter kennis van regering en parlement te brengen, om aldus zijn verontrusting over de kernwapenontwikkeling tot uitdrukking te brengen’. Dat het hierbij dus om een onderdeel van het
vredesprogramma gaat dat slechts als intentie waarde heeft, zijn de opstellers zich degelijk bewust: ‘Wetende dat effectief tegengaan van opslag en vervoer van kernwapens wettelijk niet
mogelijk is voor de gemeentelijke overheid, maar dat toch van de bescheiden mogelijkheden
gebruik moet worden gemaakt om deze opslag en dit vervoer te voorkomen, alsmede om de
rijksoverheid aan de ene en de burgers van Arnhem aan de andere kant de verontrusting van
het gemeentebestuur kenbaar te maken’ wordt de paragraaf toch in het programma opgenomen.
Groot is de verbazing bij de opstellers dan ook wanneer de gemeente Arnhem zich later alsnog
tot een kernwapenvrije gemeente zal uitroepen, een besluit immers dat verder reikt dan de
Arnhemse vredesgroepen met hun nota beogen.

Hoofdstuk 6

Een gemeentelijk vredesbeleid?
Met de presentatie van het Vredesprogramma Arnhem hebben de Samenwerkende Arnhemse
Vredesgroepen in juni ’83 een van de belangrijkste stappen gezet in hun bestaan. Niet alleen is
het programma zelf een doorwrocht stuk geworden waar de partijen in de raad dankzij de
gesprekken met de fracties en besturen weinig meer op kunnen afdingen, maar het
gemeentebestuur kan daardoor ook niet langer meer om het SAV zélf heen. De Arnhemse
vredesgroepen zijn partij in een op te stellen lokaal vredes- en veiligheidsbeleid geworden en
het beleid zelf kan ook niet meer genegeerd worden gezien de landelijke ontwikkelingen. Niet
alleen rust er van regeringswege sinds een jaar de verplichting op gemeenten om een actueel
veiligheidsplan ‘in huis’ te hebben, ook gaat een groeiend aantal gemeenten in het land onder
maatschappelijke druk over tot het opstellen van een vredesprogramma en daar kan de gemeente
Arnhem niet met goed fatsoen bij achterblijven. De ontwikkelingen geraken na de overhandiging van het vredesprogramma dan ook in een versnelling. Het seniorenconvent (bijeenkomst
van voorzitters van de fracties in de raad) dat eerst in oktober van dat jaar zou plaatsvinden,
wordt vervroegd naar augustus met als enige agendapunt de behandeling van het aangeboden
vredesprogramma. Het convent besluit in die vergadering om een speciale commissie in het
leven te roepen die zich zal gaan buigen ‘over de (on)mogelijkheden voor een gemeente om zich
met vrede en veiligheid bezig te houden.’ De plaatselijke pers brengt het de volgende dag als
primeur: ‘Raad krijgt commissie voor vrede’. Doel van de commissie zal verder zijn, zo besluiten de fractievoorzitters, om in de gemeenteraadsvergadering van november dat jaar met een
voorstel te komen. Hoewel de taakstelling van deze speciale commissie dermate algemeen
omschreven is (en door het convent dan ook unaniem kan worden aangenomen), is het duidelijk
dat de gemeente, met Job Drijber als burgemeester, het thema serieus heeft opgepakt en er ook
geen gras meer over wil laten groeien. Weliswaar kan het raadsvoorstel van deze commissie nog
beide kanten uit, maar feit is dat de SAV erin geslaagd is om na jarenlang duwen en trekken zijn
vredesprogramma op de politieke agenda te krijgen.
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Maar wat is samenwerking?
Inmiddels hebben de vredesgroepen besloten tot
het uitbrengen van een tweemaandelijkse Nieuwsbrief, waarvan het eerste nummer in april 1983
verschijnt. Met een oplage van 600 stuks wordt
het blad goed ontvangen en de SAV zal ermee
doorgaan tot februari 1989. Daarna zal er vier jaar
lag geen blad van en voor de Arnhemse vredes- en
ontwikkelingsorganisaties meer verschijnen. In
januari 1993 zal de traditie echter worden voortgezet door Stichting Doca, die vanaf dat jaar de
reguliere berichtgeving overneemt (sinds 2000
onder de naam Info Arnhem Mondiaal).
In het eerste nummer van de Nieuwsbrief
schrijven de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen: ‘Deze vredesnieuwsbrief is bedoeld om
de publiciteit te verzorgen die uitgaat van de
Arnhemse vredesgroepen, om de leden van de
vredesgroepen en hun sympathisanten zoveel mogelijk op de hoogte te houden van elkaars activiteiten. Maar ook de gebeurtenissen op vredesgebied nationaal en internationaal zullen in deze
brief een plaats krijgen. In de Nieuwsbrief zult u
dan ook stukjes vinden, ingebracht door de
diverse vredesgroepen, een agenda en wat verder van belang is. We zullen proberen selectief te
werk te gaan; we willen de lezers niet overvoeren!’
Ook wordt in het eerste nummer de strategie uitgezet die de SAV in de komende periode wil
volgen: ‘Als Arnhemse vredesgroepen volgen we een dubbele strategie. Enerzijds willen we een
zo breed mogelijke ondersteuning vragen van politieke partijen, kerkelijke groeperingen en de
vakbeweging. Hiervoor willen we een werkgroep ’adhesie’ instellen, die daar waar nodig en
mogelijk, de vredesgroepen stimuleert om bovenstaande groeperingen te vragen of zij binnen
hun eigen organisaties het vredesvraagstuk aan de orde willen stellen en of zij adhesie willen
betuigen aan de doelstellingen zoals die landelijk zijn geformuleerd. Anderzijds willen we met
behulp van een aantal werkgroepjes een beroep doen op zoveel mogelijk maatschappelijke
groeperingen om bezig te zijn met vredesproblematiek. Dan denken we aan: vrouwenorganisaties, het onderwijsveld (…), wijkgerichte activiteiten (…), de militairen die in Arnhem gelegerd
zijn en de medische sector.’
Ondanks deze initiatieven en ondanks alle vooruitgang die ten aanzien van de gemeente wordt
geboekt bij het opzetten van een vredesbeleid, vlot het toch niet echt met de onderlinge samenwerking tussen de bij het SAV aangesloten vredesgroepen. Iedere organisatie heeft zijn eigen
agenda. Het feit bovendien dat alle activiteiten in de vrije uren moeten worden voorbereid,
weerhoudt de organisaties van al te nauwe samenwerking. Het idee om daar wat aan te doen
middels het instellen van een werkcomité dat uit vertegenwoordigers van de groepen bestaat,
wil maar niet van de grond komen. In juni ’83 komen de groepen bijeen om over deze stagnatie
te praten. Dat alle organisaties op deze bijeenkomst vertegenwoordigd zijn, geeft aan dat men de
ernst van de zaak inziet, maar spijkers met koppen worden niet geslagen. Het feit dat het organisatiewerk telkens opnieuw op de schouders neer dreigt te komen van enkelingen, blijft spelen en
zal overigens een door de jaren heen terugkerend probleem blijven, ook binnen het latere Platform Arnhem Mondiaal.
Over deze bijeenkomst in juni melden de notulen: ‘Alle vredesgroepen zijn bij elkaar getrommeld omdat het werkkommitee niet verder kan, bijna niemand heeft gereageerd op de oproep
voor mensen voor de diverse werkgroepen. Er is uitgebreid gediskussieerd hoe het nu verder
moet. Het belang van stedelijk opgezette aktiviteiten wordt door alle groepen onderschreven.
Het blijkt echter in de praktijk zeer moeilijk om nog iets naast je eigen groep te ondernemen.
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Vanuit Stop de N-bom ligt het voorstel op tafel om bij alle groepen de aktiviteiten op een lager
pitje te zetten ten gunste van gezamenlijke aktiviteiten. De anderen zien dit niet als een haalbaar
voorstel. Vanuit Vrouwen voor Vrede wordt voorgesteld om per groep een taak op je te nemen.
Nadelen: geen koördinatie, er kan verschil van mening ontstaan over hoe een groep iets aanpakt. Financiën kunnen niet samen gedeeld worden. Je leert elkaar niet kennen. Voordelen: het
kost minder menskracht. Dit blijkt voor de meeste aanwezigen doorslaggevend. Besloten wordt:
groepen blijven de eigen aktiviteiten doen en bekijken wat daarbinnen SAV-zaken zijn. Aktiviteiten die onder de SAV-vlag ondernomen worden, worden aan Dick van der Meer voorgelegd
en genoteerd.’

Voortgang
De onderlinge samenwerking binnen de SAV mag dan wel haperen, maar dat wil nog niet zeggen dat er niets gezamenlijks gebeurt. Integendeel, met de datum van 29 oktober voor ogen
waarop de tweede grote demonstratie in Nederland tegen de komst van kruisraketten moet gaan
plaatsvinden, worden tal van ideeën binnen het samenwerkingsverband bedacht om opnieuw
veel demonstranten vanuit Arnhem mee te laten doen in Den Haag. De campagne wordt op 24
september gestart met een manifestatie bij het Velperpoortstation, waar in een grote tent een discussie zal plaatsvinden tussen Arnhemse politici en vertegenwoordigers uit kernwapenvrije
gemeenten in het land. Verder zullen er muziekgroepen optreden en zal een buffet tegen de
kruisraket worden gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor vredesacties. Tegelijkertijd
vinden ook andere aanzetten plaats. Voor jongeren wordt een discussieavond belegd in het jongerencentrum Willem I waarop zij zelf hun acties kunnen bedenken. En de jongerenorganisatie
Rebel, nauw gelieerd aan de trotskistische partij IKB, plant een popfestival in Arnhem waarvan
de opbrengst tevens bestemd is voor vredesacties. Andere ideeën voor de campagne zijn de al in
eerdere jaren uitgevoerde ondersteuningsacties die ook nu weer grotendeels in de Vredesweek
van september worden gehouden: huis-aan-huis folderen, met kramen staan in de verschillende
wijken, verkoop van buttons, affiches en steunkaarten, het houden van wakes en lezingen en een
informatietafel in de bibliotheek.
Een initiatief van weer heel andere aard is de stap van het SAV om de bond voor onderwijzend
personeel (ABOP) te benaderen met het voorstel om tot samenwerking te komen op het gebied
van vredeseducatie. (De bond fuseerde in 1997 met het Nederlands Genootschap voor Leraren
tot Algemene Onderwijsbond, AOb).
Aanleiding tot dat voorstel is het al
in 1981 genomen besluit van de bond
om zijn leden om voorstellen te
vragen waarmee gemeenten in het
land vredesonderwijs kunnen introduceren op de plaatselijke scholen.
Het SAV: ‘Naar aanleiding hiervan
hebben wij besloten met u kontakt op
te nemen om te bezien òf en zo ja,
hoe we onze gemeenschappelijke
kennis en ervaring zouden kunnen
Algemene Onderwijsbond (Foto ANP)
bundelen met het oog op de verdere
invulling van de gemeentelijke aktiviteiten op het gebied van vredesopvoeding en -onderwijs.
Wij verwachten dat de betreffende paragraaf uit het ‘Vredesprogramma Arnhem’ dit najaar
door de Gemeenteraad wordt besproken en hopelijk aangenomen.’
Verder besluit het SAV om aan de hand van de Stadsgids zoveel mogelijk maatschappelijke
organisaties in de stad te vragen de doelstellingen en de belangrijkste voorstellen uit het Vredesprogramma Arnhem te onderschrijven. Uit de rondzendbrief die medio september uitgaat: ‘Op
deze wijze hopen wij tijdens de raadsbehandeling een hele lijst van Arnhemse organisaties naar
voren te kunnen brengen en te trachten daarmee de breedte van het draagvlak voor dit Vredesprogramma aan te tonen.’ Samen met de brief worden een antwoordformulier en een samenvatting van het Vredesprogramma Arnhem rondgestuurd.
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Terwijl de samenwerkende vredesorganisaties op deze manier proberen om in Arnhem
voldoende steun te vinden voor een nieuw en breed gedragen protest tegen de komst van nieuwe
kernwapens naar Europa, zijn het opnieuw de VVD en nu ook weer het CDA, die zich hiertegen
verzetten. De Arnhemse raadsfracties van beide partijen weigeren deel te nemen aan de forumdiscussie dat inmiddels de titel Wat kan Arnhem doen tegen de kernraketten? heeft meegekregen. Het SAV besluit om de beide partijen nogmaals uit te nodigen: ‘Naar onze mening hoeven in het forum geen afgeronde partijstandpunten naar voren te worden gebracht. Juist ook
voor uw interne discussie kan een openbare meningsuitwisseling tussen mensen uit verschillende stromingen van belang zijn.’ Het mag echter niet baten, beide partijen geven niet
thuis en achter de discussietafel zijn alleen de PvdA/PPR, D’66, SP en de PSP te verwachten.
Maar de vier discussiestellingen zullen hun rol blijven spelen in het verdere verloop van het
Arnhemse vredesbeleid:
- In een kernoorlog kan in één klap de hele bevolking worden weggevaagd; aan een aanval met kernwapens kan niemand zich onttrekken; zo worden we allemaal inzet van het
oorlogsgebeuren; bescherming is niet meer mogelijk via traditionele modellen; ook de
gemeente dient daarom een actief vredesbeleid te voeren.
- Defensie is een nationale aangelegenheid; de beslissingen daarover moeten landelijk
worden genomen; Nederland wordt onbestuurbaar als gemeenten in dezen een eigen
beleid gaan voeren; het ontwikkelen van een gemeentelijk vredes- en veiligheidsbeleid
is dan ook zinloos en leidt alleen maar tot chaos.
- Bouwtechnische voorzieningen en medische hulp na nucleaire rampen zijn volstrekt
onmogelijk en onuitvoerbaar; maatregelen die de gemeente op dit gebied treft geven
burgers een schijnveiligheid.
- De gemeente heeft een taak op alle mogelijke terreinen met betrekking tot ontwikkeling,
vorming en cultuur van haar inwoners; deze terreinen zijn medebepalend voor het denken over oorlog en vrede; daarom zal dit aspect op deze terreinen ook in het beleid
betrokken moeten worden (bijvoorbeeld via vredesopvoeding).

Hoofdstuk 7

Op naar Den Haag
De manifestatie die de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen op 24 september 1983 in de
aanloop naar de tweede grote vredesdemonstratie houden, is een groot succes. De tent bij het
Velperpoortstation trekt veel belangstelling en onder de kop ‘Niets meer dan ’n schijnzekerheid’
schrijft dagblad De Nieuwe Krant daags erna: ‘Wat kunnen we in Arnhem doen tegen de kernraketten? Die vraag legden de Arnhemse Vredesgroepen voor aan de plaatselijke gemeenteraadsleden. Het antwoord dat de politici zaterdagmiddag trachtten te geven kan kort en bondig
worden samengevat: bitter weinig.’ Na de herhaalde uitnodiging aan de fracties van de VVD en
het CDA, heeft laatstgenoemde partij op het laatste moment besloten om toch maar een afgevaardigde te sturen, al was het maar om niet het verwijt te krijgen dat de partij de discussie uit
de weg gaat. Maar verder dan een weergave van het landelijk CDA-standpunt inzake kernwapens komt het niet. Heel anders is het gesteld met de inbreng van de linkse fracties in de raad.
Dick Tiemens verklaart namens de PvdA/PPR-fractie dat de borden kernwapenvrije gemeente
er aan de gemeentegrens van Arnhem moeten komen om daarmee aan Den Haag duidelijk te
maken dat de gemeente Arnhem geen verantwoordelijkheid wenst te dragen voor opslag of
transport van kernwapens binnen zijn grenzen. Aris Kon, in het forum de PSP vertegenwoordigend, wijst erop dat zijn partij een paar jaar eerder al voor het plaatsen van deze borden heeft
gepleit maar: ‘Achteraf ben ik gelukkig dat ik toen niet mijn zin gekregen heb, want het plaatsen
van een paar borden is dé motivatie om niets meer te doen.’ D’66 kondigt een motie aan waarin
de raad gevraagd zal worden om een oproep te doen aan alle inwoners van Arnhem om deel te
nemen aan de demonstratie op 29 oktober. Daarop kondigt Joris Langendam, fractievoorzitter
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van de Socialistische Partij aan met een aanvullend voorstel te zullen komen: ‘Niet iedereen kan
de treinreis naar Den Haag betalen. Als we het als gemeenteraad werkelijk menen met een
vredesbeleid, stellen we geld beschikbaar voor enige bussen, zodat iedereen mee kan.’
Het goed bedoelde voorstel van de SP is op dat moment echter al door de activiteiten van de
SAV achterhaald. De kaarten voor 20 bussen zijn namelijk al gedrukt en de kosten voor de huur
van de bussen is opgehaald door garantstellingen van sympathisanten van de actie. Ook aan de
gehandicapten is gedacht, want er is een speciale bus voor rolstoelgebruikers gehuurd die na
overleg met de politie in Den Haag, voorrang krijgt bij het afzetten van de passagiers, zodat de
rolstoelen aan de kop van de demonstratie mee kunnen rijden.

Lessen geleerd
Al een maand voor de demonstratie wordt duidelijk dat de opkomst minstens zo groot zal zijn
als twee jaar eerder in Amsterdam. Een belangrijke reden daarvoor is dat nu ook de FNV
meedoet (Geen bommen maar banen!). Terwijl de vakcentrale in november 1981 nog tobde met
de vraag waar een vakbond nu voor dient te staan: voor directe belangen van haar leden of ook
voor maatschappelijke kwesties, stelt ze zich nu voluit achter de eis dat de nieuwe kernwapens
Nederland niet in mogen. De mobilisatie die vanuit deze federatie uitgaat scheelt het landelijk
platform van vredesgroepen uiteraard enorm veel werk. Het
organiserende landelijke comité dat voor deze gelegenheid
de naam Komitee Kruisraketten Nee! (KKN) heeft aangenomen, heeft bovendien van de lessen van de vorige demonstratie geleerd. Voorkomen moet worden dat de stoet
met demonstranten opnieuw halverwege de route vastloopt
en dat de kop van de demonstratie al naar de sprekers luistert, terwijl het achterste deel nog met lopen moet beginnen. Daarom wordt besloten om de manifestatie op twee
plaatsen in Den Haag te houden: op het Malieveld en in het
Zuiderpark. Bedoeling is om de deelnemers die zich op
beide plekken verzamelen in twee cirkels van de ene naar
de andere locatie te laten lopen. Op beide plaatsen zal dan
een gelijkwaardig programma aan sprekers en muziek
worden geboden.
Ook in de gemeenten in het land zelf is geleerd van de
opzet van 1981. Het advies dat het IKV een jaar tevoren
aan haar leden gaf om zich vooral in platforms te organiseren, is ter harte geno-men en eind
september hebben zich al 400 platforms gevormd. Het CDA, nog altijd worstelend met zijn
positie, komt er ook dit jaar niet uit en ‘in goed onderling overleg’ wordt afgesproken dat de
partij toch maar niet aan de landelijke manifestatie meedoet, maar dat het individuele CDA-ers
wel vrij staat om er op persoonlijke titel aan deel te nemen.
Een ander belangrijk verschil met de demonstratie van 21 november 1981 is dat de standpunten
die in Den Haag worden uitgedragen een veel breder karakter hebben dan twee jaar eerder.
Zo stelt het KKN ten aan zien van het kernwapenvraagstuk: ‘Het gaat trouwens niet alleen om
de kruisraketten, het gaat ook om de gevolgen van de wapenwedloop in de rijke wereld voor de
arme landen in de Derde Wereld. De wapenwedloop is een vernedering en belediging in het
bijzonder voor al diegenen die armoede en hongerlijden. Het stoppen van de wapenwedloop
moet gepaard gaan met het verder werken aan een nieuwe internationale sociaaleconomische
orde, eerlijker verdeling van middelen tussen en binnen landen, meer sociale rechtvaardigheid,
eten en overleven in de Derde Wereld. Ook daarom gaan we demonstreren. De dagelijkse strijd
voor leven en brood in de Derde Wereld kan slechts gewonnen worden door internationale
solidariteit en samenwerking.’ Met dit standpunt sluit de organisatie aan bij de betrokkenheid
die er eindjaren 70 gegroeid is met de problematiek in ontwikkelingslanden. Hoewel grote organsaties als Novib en Unicef zich al enkele decennialang inzetten voor de positie van de onderdrukten in de Derde Wereld, zijn het vooral de succesvolle bevrijdingsbewegingen in Afrika
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(Mozambique, Angola, Guinee Bissau) en daarna in Latijns-Amerika (Nicaragua, El Salvador)
die aan deze betrokkenheid een extra stimulans hebben gegeven.
Maar ook de belabberde situatie van veel inwoners uit eigen land die als gevolg van de recessie
in de midden jaren 70 in een uitzichtloze maatschappelijke positie terecht zijn gekomen, krijgt
de aandacht van het KKN: ‘We hebben bijna een miljoen werkelozen in ons land. Ook in andere
landen is de werkeloosheid groot. Dat ontwricht de samenleving en is een gevaar voor de
nationale en internationale veiligheid. Ook in de jaren 30 hebben we zoiets gezien. Militaire
oplossingen voor de werkeloosheid helpen ons van de wal in de sloot. Daarom demonstreren we
ook voor werk in de niet-militaire sector, ter wille van vrede en veiligheid in eigen land en
daarbuiten.’
Hoewel het motief van veel deelnemers om aan de vredesacties mee te doen eigenlijk alleen de
dreiging van nieuwe kernwapens is, sluit dit maatschappelijk onderdeel van de campagne van
het KKN wel aan bij het evenzeer groeiende idee van totaalverzet in die jaren. In deze visie
wordt ervan uitgegaan dat daadwerkelijke (dus geen cosmetische) verandering van de samenleving alleen een kans van slagen heeft, indien aan alle sociaaleconomische pijlers tegelijkertijd
wordt gewerkt, zodat de renovatie van het ene terrein niet in ongerede raakt vanwege stagnatie
of reformisme op een ander terrein.
Ook waarschuwt het KKN in zijn oproep ervoor dat de onderhandelingsrondes tussen beide
grootmachten die zich dan al bijna twee jaar in Genève voortslepen, geen excuus mogen worden
om toch maar tot plaatsing van nieuwe kernwapens over te gaan. De Russen op die manier te
dwingen met de door het westen opgestelde akkoorden in te stemmen, zal de kans op een
confrontatie alleen maar vergroten. De oproep van het KKN sluit dan ook veelbetekenend af
met de vaststelling dat er radicaal met dit soort strategieën dient te worden gebroken: ‘Wij
schamen ons diep dat onze cultuur deze afschuwelijke wapens voortbrengt en er zich aan
toevertrouwt. Massavernietigingswapens kunnen een totaal einde maken aan de menselijke
beschaving. Er zijn geen waarden die met kernwapens kunnen worden verdedigd. We willen
duidelijk maken in onze demonstratie, dat we beseffen dat het geboden is om een andere weg te
kiezen. Een weg die ons van kernwapens bevrijdt.’

Op weg
Intussen heeft de SAV op locaties in Arnhem als de Rijnhal en het Centraal Station opstapplaatsen geregeld waar de demonstranten uit Arnhem en omliggende dorpen de bus naar Den
Haag kunnen nemen. Buskaarten kunnen gekocht worden bij 17 adressen die over de hele stad
zijn verspreid. De SP neemt het initiatief om het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Arnhem (GVA)
te vragen gratis bussen ter beschikking te stellen. Het bedrijf is in die tijd echter nog niet
geprivatiseerd maar een gemeentelijke dienst en weigert op het verzoek in te gaan met een verwijzing naar de vervoersvergunning die dat uit concurrentieoverwegingen niet toe zou laten.
Wethouder Henk Folkeringa (CDA): ‘Ook al zouden we willen, het kan dus niet.’ Voor PSPraadslid Willem Teering reden om in de vergunning te duiken op zoek naar de clausules die die
mogelijkheid wel verschaffen. Het eind van het liedje is dat de gemeente op het laatste moment
besluit om toch 4 bussen ter beschikking te stellen. Het feit dat alle touringcarbedrijven in de
regio hun bussen hebben verhuurd aan de vredesdemonstranten, neemt namelijk het concurrentiebeding weg. Op dat moment is de SAV echter al drukdoende om over de grens bussen te
huren. Aan het begin van de kaartverkoop blijkt namelijk dat al duizend Arnhemmers een
plaatsje hebben gereserveerd. Het lukt de vredesgroepen uiteindelijk om in Duitsland 43 extra
bussen te vinden. Net genoeg om iedereen een zitplaats te kunnen geven, want eenmaal bekend
met het feit dat er in Arnhem extra vervoerscapaciteit gevonden is, doen tal van mensen uit de
regio een beroep op de Arnhemse vredesgroepen om met de Arnhemse bussen mee te kunnen.
Met de 4 extra bussen die het Gemeentelijk Vervoersbedrijf op het laatste moment ter beschikking heeft gesteld, blijkt het vervoersprobleem echter nog steeds niet opgelost. Dit wordt nog
eens verergerd door een proteststaking bij de Spoorwegen, zodat de organisatie als noodgreep
automobilisten oproept om op weg naar den Haag vooral langs opstappunten te rijden om
demonstranten een lift aan te bieden. Uiteindelijk blijken de Duitse bussen over meer zitplaatsen
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te beschikken dan aanvankelijk opgegeven door het verhuurbedrijf,
waardoor 3 GVA-bussen weer kunnen worden afgezegd. Op die ochtend van de 29e oktober vertrekken er 44 bussen uit Arnhem naar den
Haag, telkens in colonnes van vijf en onder politiebegeleiding.
In de laatste week voor de demonstratie worden overal in de binnenstad nog korte acties gevoerd: een fakkeltocht door het centrum, een
schuilkelderactie door jongeren voor de deuren van een grootwinkelbedrijf, cabaret en straatorkest en bezinningsdiensten georganiseerd
door de Parkstraatgemeente en de Raad van Kerken Arnhem. Door
de groepen binnen het SAV zijn dan al 51.000 pamfletten huis aan
huis in de stad verspreid met het verzoek om deze voor het raam te
hangen. Verder is een enorm spandoek gemaakt dat samen met
andere spandoeken uit het land rond het Binnenhof zal worden gehangen.
Op die beslissende zaterdag 29 oktober worden de verwachtingen
waargemaakt en reizen meer dan een half miljoen mensen af naar de
Hofstad. En ook nu heerst er weer een sfeer van algemene solidariteit met elkaar en is het een vrolijke mars ondanks de dreiging die
aan de demonstratie ten grondslag ligt. En ook nu weer lopen er tientallen soldaten in uniform mee, daarmee opnieuw celstraffen riskerend. En ook nu lopen er mensen mee van alle ‘rangen en standen’
plus duizenden leden van de FNV: ‘Atoomwapens, maar ook bacteriologisch en chemisch wapentuig zijn bedreigend voor de mensheid.
Daarom veroordeelt de FNV zonder meer de ontwikkeling, het gebruik, de produktie, de opslag én de installatie ervan. Dat staat in de
FNV-nota ‘Voor Vrede en Ontwapening’. Maar ook dat de FNV
grote waarde hecht aan onderhandelingen over wapenvermindering.
En als er sprake is van een impasse bij zulke onderhandelingen dat
er dan desnoods eenzijdige stappen moeten worden genomen om
uiteindelijk te komen tot tweezijdige en volledige ontwapening. De
vakbeweging is van oudsher een vredesbeweging. Maar zij heeft
meer verantwoordelijkheden. Denk maar ‘ns aan de werkgelegenheid. Ook die in de wapenindustrie. Daar werken ook leden van de
FNV. De industrie van de ene op de andere dag afbreken kan niet.
Wat wel kan is proberen conversie te bevorderen, de omschakeling
van wapenindustrie naar produktie voor de burgermarkt. De FNV en
zijn bonden zetten zich daarvoor in.
’
Het moet voor menige vakbondsman en -vrouw een wrange conclusie zijn geweest om zo kort na deze manifestatie alweer te worden
geconfronteerd met een FNV dat toch meer soelaas ziet in een landelijk productieapparaat dat geld in het laatje brengt. Kort voor de demonstratie is namelijk bekend geworden dat de kruisraketten in
Nederland zullen worden gestationeerd op de vliegbasis Woensdrecht. Daartoe moet voor miljoenen worden verbouwd en in diezelfde oktobermaand zullen zich de eerste van de vele tientallen bedrijven melden voor de openbare inschrijving.
‘Woensdrecht’ zal dan ook een van de onderwerpen worden waarmee de vredesbeweging zich in ons land verder manifesteert. Maar
niet meer in de grootte als we in 1981 en 1983 zagen bij de vredesdemonstraties in respectievelijk Amsterdam (400.000 demonstranten) en Den Haag (550.000 demontranten). Wel zal het Komitee
Cartoonist Opland (Rob Kruisraketten Nee! zich nog eenmaal groots bewijzen bij de organiWout) was er maar druk satie van het Volkspetitionnement in 1985 waar in een volgend
mee
hoofdstuk op zal worden teruggekomen.
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Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld, een van de sprekers op de vrededemonstratie in Den Haag
(Foto Anefo)

Hoofdstuk 8

Terug uit Den Haag
Vier dagen na de vredesdemonstratie, waaraan 550.000 mensen hebben deelgenomen, komt de
Volkskrant met een opmerkelijk artikel. Onder de kop ‘Meeste betogers voor harde actie’ meldt
het dagblad dat 72% van de deelnemers aan de demonstratie bereid is tot het ondersteunen van
verdergaande acties om de komst van kruisraketten naar ons land te voorkomen. 83,9% van
deze groep zou zelfs bereid zijn om mee te doen aan acties als ‘het blokkeren van opslagplaatsen van kernwapens, het weigeren van betalen van belasting en het meedoen aan een politieke
staking. Als de regering de nieuwe raketten in Nederland plaatst, wil tachtig procent van de
demonstranten zulke acties steunen.’ De krant haalt de cijfers uit een onderzoek dat het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken van de Nijmeegse universiteit tijdens de demonstratie heeft
uitgevoerd. Twee jaar eerder, tijdens de vredesdemonstratie in Amsterdam, had het Studiecentrum ook al een dergelijk onderzoek uitgevoerd; toen was de actiebereidheid nog 58%. Naar
nu blijkt is dus niet alleen het aantal demonstranten fors groter dan in november 1981 (400.000
demonstranten), maar is ook de actiebereidheid flink gestegen. Commentatoren in het dagblad
wijzen erop dat er behalve dit kwantitatieve verschil tussen beide demonstraties, ook nog een
ander, belangrijker verschil is. Door het ontbreken van handelingsperspectief na november 1981
kon er een vacuüm ontstaan, omdat velen de demonstratie als een hoogtepunt van volksprotest
zagen waarna ‘de politiek’ zich waarschijnlijk wel twee keer zou bedenken om verder te gaan
op het heilloze pad van plaatsing. Omdat de regering in juni echter bekend heeft gemaakt dat de
vliegbasis Woensdrecht de locatie zal worden waar de kruisraketten ’eventueel’ worden geplaatst, beschouwen velen de demonstratie van oktober als een onderdeel van een lange mars
naar het daadwerkelijk tegenhouden van de kruisraketten. Aan de basis van de vredesbeweging
zijn al veel meer initiatieven in die richting genomen waar betogers zich na de demonstratie bij
kunnen aansluiten. De motto’s daarbij zijn burgerlijke ongehoorzaamheid en non-coöperatie.
Met stakingen door ambtenaren, het zich massaal ziekmelden op het werk en het weigeren van
lessen op scholen, kunnen de actievoerders aangeven dat zij hun samenwerking opzeggen met
een overheid die zijn wil probeert op te leggen aan een groot deel van de bevolking.
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Overigens is dit niet de lijn die de organisatoren van de vredesdemonstraties voorstaan. Het zijn
de radicale vredesgroepen, nauw gelieerd aan tal van andere stromingen binnen het maatschappelijk protest variërend van anti-kernenergiebeweging tot kraakverzet, die pleiten voor verdergaande actie. Zij geloven veel minder in het resultaat van het lobbywerk van IKV en Pax Christi
en al helemaal niet in de compromissenbereidheid van partijen als de PvdA. Aan ideeën ontbreekt het De beweging niet en met een verwijzing naar de uitputtingsstrategie die van overheidswege wordt gevoerd om het verzet tegen het kernwapenbeleid te laten wegebben, is een
heel scala aan actievormen bedacht die het verzet tegen nieuwe kernwapens levend moeten
houden. Zo worden onder het motto Betaal niet mee! mensen ertoe aangespoord om dat deel van
de belasting dat dient voor defensiedoeleinden, niet te betalen. En zo is er het plan ontwikkeld
om vakbondsbestuurders, bedrijfsledengroepen en ondernemingsraden ertoe te brengen om de
voorbereidende werkzaamheden aan vliegbasis Woensdrecht te weigeren. En zo is er de oprichting van het Vredesactiekamp in Woensdrecht (VAK), van waaruit betogers tegen kernwapens
actie kunnen voeren. Deze initiatieven zullen stuk voor stuk tot hoogtepunten van de vredesbeweging in die jaren leiden, ook al zal tegelijkertijd het verwijt veelvuldig gaan klinken dat
diezelfde vredesbeweging zich daarmee juist weer versmalt.

Commissie ad hoc Vredesvraagstukken
De Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen hebben intussen uit de krant moeten vernemen
dat er daadwerkelijk een commissie ad hoc Vredesvraagstukken is geformeerd en de PSP moet
eraan te pas komen om ideeën te opperen: ‘In deze brief willen wij enkele voorstellen doen met
betrekking tot de instelling van een ad hoc commissie die zich bezig gaat houden met vredesvraagstukken. Misschien is het mogelijk om deze voorstellen in de eerste commissievergadering
te behandelen: 1) Positie van de voorzitter. Wij stellen voor om puur een formele voorzitter te
installeren, dat wil zeggen iemand die slechts de vergadering voorzit en de orde van de vergadering handhaaft. Dus niet iemand die politieke standpunten inneemt. 2) Gezien de belangrijkheid van de commissie achten wij ambtelijke ondersteuning onontbeerlijk. Wij denken hierbij aan iemand van de afdeling SBO. 3) Uiteindelijk zal de commissie concrete voorstellen moeten doen aan de gemeenteraad. Dit kan in de vorm van een nota maar ook het doen van aparte
raadsvoorstellen is mogelijk. Als uiterste tijdlimiet denken we aan mei 1984. 4) Het lijkt ons
zeer zinvol om bij de verschillende onderwerpen apart mensen uit te nodigen die gespecialiseerd in die onderwerpen zijn. 5) Verder stellen wij voor om om de drie weken te vergaderen.’
Als 6e punt in het rijtje voorstellen formuleert de partij alvast een serie agendapunten voor de
komende zes vergaderingen zoals aansluiting van Arnhem bij de Wereldunie van Vredessteden
en het leggen van contacten met een Oost-Europese stad. Aangezien VVD en CDA in de raad
over een meerderheid beschikken, is het fractievoorstel van de PSP wat voorzichtig van toon,
maar op de eerste bijeenkomst van de commissie die op 7 november plaatsvindt, een week dus
na de grootste vredesdemonstratie ooit in Nederland, blijken alle partijen zich in grote lijnen in
de voorstellen te kunnen vinden. Burgemeester Drijber werpt zich tijdens de vergadering op als
voorzitter van de commissie en kan in die
functie direct aan de slag, want er ontstaat
op deze eerste commissievergadering meteen al onenigheid over de voorliggende
stukken. Behalve het Vredesprogramma
Arnhem van de gezamenlijke Arnhemse
vredesorganisaties blijkt namelijk ook een
ander stuk te zijn ingediend onder de titel
‘Vrede in vrijheid door evenwicht en
onderhandeling’. Het stuk, daterend van
juni 1983, is een gezamenlijk product van
de Stichting Vrijheid, Vrede en Verdediging en de Stichting Vredes Politiek.
Leeuwarder Courant, 26 mei 1982
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Dick Tiemens, namens de gecombineerde fractie van PvdA en
PPR in de commissie aanwezig, kwalificeert laatstgenoemd
stuk als ‘een anticommunistisch schotschrift’. Beide stichtingen laten in hun inbreng inderdaad niets aan duidelijkheid
te wensen over waar de dreiging in de wereld vandaan komt:
‘Onze vrede en vrijheid lopen gevaar omdat de Sovjets daar
iets anders onder verstaan. Zij voelen zich pas veilig als het
communisme aan de mensheid opgelegd is. Zolang dat zo
blijft dreigt er oorlogsgevaar.’ En dus zijn beide organisaties
bepaald geen medestanders in het protest tegen de plaatsing
van nieuwe kernwapens in Europa: ‘Om vrede en veiligheid te
behouden, moeten wij bereid blijven de NAVO-afschrikkingsmacht in stand te houden.’ En ‘In een wereld waarin kernwapens een feit zijn, is het handhaven van machtsevenwicht
met behulp van moderne en accurate kernwapens een effectieve methode om oorlog te voorkomen – juist door de aard
van deze wapens.’
VVD-lid Theo Theijse reageert op de opmerking van Dick Tiemens echter met het stuk van de
SAV een ‘onsamenhangend, onevenwichtig geheel’ te noemen. Commissievoorzitter Job Drijber probeert de vergadering te redden door het gezamenlijk stuk van de beide stichtingen als
achtergrondinformatie te waarderen en de discussie voor het overige te richten op het door de
SAV ingebrachte vredesprogramma. Hij is het met het voorstel van D’66 eens om op zeker
moment als commissie een hoorzitting te houden, waarin de samenstellers hun papieren inbreng
nog eens kunnen komen toelichten. Omdat de commissie een openbare bijeenkomst houdt,
horen de aanwezige leden van de SAV de burgemeester ook vaststellen dat de commissie eigenlijk niet de deskundigheid in huis heeft om over alle programmaonderdelen van de SAV goed te
kunnen oordelen. Misschien, zo oppert hij, is het wel een goed idee om een werkgroep in te
stellen die de commissie met adviezen terzijde kan staan. In eerste instantie denkt Job Drijber
daarbij aan een ambtenaren uit de sector onderwijs, nog niet bevroedend dat deze adviesbehoefte in een later stadium zal leiden tot het besluit om die deskundigheid van veel dichterbij te
halen, namelijk uit de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen zelf.

Hoe verder?
Daags na de eerste bijeenkomst van de commissie ad hoc Vredesvraagstukken ontvangen de
Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen een brief waarin burgemeester Drijber meldt dat de
commissie nog drie keer bijeen zal komen. Daarna hoopt de commissie het gevraagde advies
over een lokaal vredesbeleid aan de gemeenteraad uit te kunnen brengen. En de SAV behoeft
dat niet meer uit de krant te vernemen want: ‘Ik stel U gaarne in de gelegenheid deze vergaderingen als toehoorder bij te wonen.’ De SAV zelf is op dat moment drukdoende om de voorbije
demonstratie te evalueren en een lijn uit te zetten voor de nabije toekomst. Daarbij staan de
agendapunten al vast: verbreding door middel van een breed platform (een ouder idee al, maar
door gebrek aan menskracht nog niet van de grond gekomen), voorbereiding en uitvoering van
een volkspetitionnement (een idee dat afkomstig is van de landelijke vredesorganisaties) en het
zoeken naar nieuwe vormen van actie (aansluitend op de vaststelling dat demonstreren alleen
niet genoeg zal zijn om de kruisraketten tegen te houden). De vredesgroepen besluiten om hun
structuur te versterken door het instellen van vaste werkgroepen: de werkgroep Vredesprogramma Arnhem met als doel de activiteiten rondom de nota te coördineren, een activiteit die voornamelijk door de nog steeds actieve Werkgroep Politieke Partijen van het Arnhemse IKV wordt
uitgevoerd. Verder de werkgroep Vredesonderwijs/vredesopvoeding met als eerste doel te inventariseren wat er op dit terrein in Nederland al is gedaan. Verder dan nog de werkgroep Training Geweldloze Weerbaarheid, de werkgroep Publiciteit, de werkgroep Financiën, de werkgroep Volkspetitionnement die voor de plaatselijke uitvoering een draaiboek zal gaan opstellen,
de werkgroep Nieuwsbrief, de werkgroep Stille Wacht die in elk geval tot juni 1984 zal door-

Arnhem Mondiaal

83

Stichting Doca

gaan met het organiseren van wakes in de stad en tenslotte de werkgroep Woensdrecht, die zich
ten taak zal stellen om acties te helpen voorbereiden rond de vliegbasis.
Tot een uitbreiding van de samenwerking met andere organisaties in de stad komt het in tweede
instantie toch niet: ‘In veel plaatsen blijkt een breed platform mogelijk van vredesgroepen,
politieke partijen, jongeren, vakbeweging, groepen van buitenlandse werknemers, derde wereld.
De SAV bestaat voornamelijk uit vredesgroepen. Samenwerking met andere geledingen lag op
het niveau van het verrichten van hand- en spandiensten voor 29 oktober. Voor een breed
platform, waarin vredes- en andere groepen een vertegenwoordiging hebben, lijkt de tijd niet
rijp.’ Toch zal het niet lang meer duren voordat een dergelijk breed platform er in Arnhem
komt. Maar dat zal mede te danken zijn aan een uitzonderlijk bevlogen wethouder.
Hoe vreemd het er binnen de gemeentelijke burelen echter aan toe kan gaan, blijkt een paar
dagen nadat de SAV vergaderd heeft over de toekomstplannen. Geen van de leden weet op dat
moment namelijk dat er in de Britse stad Coventry een uitwisseling plaatsvindt met studenten
uit het beroepsonderwijs in de steden Kiel, Saint-Etienne, Wolgograd, Bologna en Arnhem. In
Coventry vindt in die novembermaand een zitting plaats van het Youth Parliament of Peace met
als discussiethema ‘This House believes that 1984 (in spite of George Orwell’s fears) will be a
year of oppunitunities.’ Vanuit Arnhem zijn twee studenten vertegenwoordigd, afkomstig van
de Hogere Technische School (HTS) en de Sociale en Culturele Academie. Ook de leden van de
commissie ad hoc Vredesvraagstukken zijn niet gekend in deze uitwisseling, net zomin als de
raadsleden in oktober 1982 niet op de hoogte waren van het bezoek van wethouder Bert Kuiper
aan de eerste bijeenkomst van de Wereldunie van Vredessteden. Toch moet burgemeester Job
Drijber als voorzitter van deze uitwisseling hebben geweten. Hij was het immers die in maart
1983 de brief ontving van zijn ambtsgenoot in Coventry waarin zijn stad werd uitgenodigd aan
de uitwisseling mee te doen. Speaking of opportunities zou deze uitwisseling een prachtige kans
zijn geweest om op basis van de gedeelde ervaringen (de genoemde steden zijn alle zwaar getroffen tijdens de Tweede Wereldoorlog)
meer te doen aan vredesopbouw voor en
door jongeren. Het feit dat de Sovjetrussische stad Wolgograd in Coventry
van de partij is zou die mogelijkheid nog
eens extra glans hebben gegeven. Ook in
facilitaire zin blijken er geen drempels
want de verblijfskosten van de beide jongeren aan de andere kant van het Kanaal
worden door de gemeente probleemloos
gesubsidieerd en wel uit de gemeentepost Bevordering internationale samenwerking.
Oorlogsmonument Coventry

Kruisraketten in West-Europa
Het is inmiddels november 1983 wanneer de mare rondgaat dat de eerste kruisraketten
daadwerkelijk in West-Europa zijn gestationeerd. Ze zijn in Greenham Common aangekomen
tot grote woede van de (vooral vrouwelijke) vredesdemonstranten die er dag in dag uit hebben
gepost. De andere Britse luchtmachtbasis waar de kruisvluchtwapens worden geplaatst is
Molesworth. Ook andere landen in West-Europa komen aan de beurt: de vliegbases Comiso in
Italië, Florennes in België en Wüschheim in de Bondsrepubliek. Op drie andere bases in WestDuitsland worden vervolgens nog Pershing’s raketten geplaatst, alle met een enkelvoudige
atoomlading. Het grote pokerspel is door de Amerikanen ingezet: zal het Warschau Pact deze
stationering opnemen als een provocatie en als een daad van agressie beantwoorden? Of zal men
zich aan gene zijde van het IJzeren Gordijn inhouden? In dat geval is de eerste ronde op punten
gewonnen door de VS en zijn bondgenoten, zo redeneert men in Washington en Brussel. Er
gebeurt vooralsnog niets …
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Hoofdstuk 9

Civiele verdediging en kernwapens
In december 1983 krijgen de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen een uitnodiging van
burgemeester Job Drijber. In zijn functie van voorzitter van de inmiddels ingestelde commissie
ad hoc Vredesvraagstukken komt hij zijn belofte na om de vredesgroepen voortaan bij deze
commissiebijeenkomsten te vragen, zij het in dit stadium nog als toehoorders. Samen met de
uitnodiging ontvangt het SAV twee stukken. Het ene stuk betreft een notitie die de ambtenaar
voor civiele verdediging C.J. van Campen heeft opgesteld over de bescherming van de bevolking. Het andere stuk is het verslag van het bezoek dat de twee Arnhemse studenten van de HTS
en de Sociale en Culturele Academie aan Coventry brachten en dat in het vorige hoofdstuk al
werd aangestipt. Een derde notitie zal, aldus de burgmeester, zo snel mogelijk worden
nagezonden. Verrassenderwijs blijkt dat stuk het verslag te zijn dat wethouder Bert Kuiper het
jaar daarvoor heeft opgesteld van zijn bezoek aan de eerste algemene vergadering van de
Wereldunie van Vredessteden. Met het vrijgeven van deze notities lijkt het de burgemeester
ernst te zijn geworden met de gewenste openheid over een op te zetten gemeentelijk vredes- en
veiligheidsbeleid, zij het dat de PvdA/PPR-fractie wel eerst raadsvragen over de geheimzinnigheid van dat bezoek heeft moeten stellen zoals we in een vorig hoofdstuk hebben gezien.
Ook eerstgenoemde notitie is verrassend. Opsteller Van Campen ziet geen heil in massale
schuilkelderbouw, zo blijkt, omdat bij een atoomaanval de bevolking er toch niet door gered
kan worden. Bij wijze van inleiding schetst hij eerst wat civiele verdediging vooral níet is:
‘Civiele verdediging is een begrip dat aanleiding geeft tot hardnekkige misverstanden. Een
voorbeeld: veel mensen denken dat het een militaire aangelegenheid is. Een volkomen verkeerde gedachte. Civiele verdediging – de naam zegt het eigenlijk al – is een zaak van en voor de
burger, een activiteit met een duidelijk humanitair karakter. Een ander misverstand: civiele
verdediging is hetzelfde als de organisatie Bescherming Bevolking (BB). De BB is evenwel een
onderdeel – een belangrijk onderdeel – van de civiele verdediging. Civiele verdediging is een
geheel van niet-militaire maatregelen die gericht zijn op het voortzetten en in stand houden van
de samenleving in buitengewone omstandigheden, waarbij voorrang moet worden gegeven aan
maatregelen die ook bij rampen in vredestijd van nut kunnen zijn.’ Civiele verdediging is dus
vooral gericht op het verzachten van leed onder de bevolking wanneer zich een calamiteit voordoet: een overstromingsramp zoals in 1953, het ontsporen van een tankwagon met gevaarlijke
stoffen of een ongeluk op een industrieterrein. Wat civiele verdediging ook vooral niet is, zo
verwoordt Van Campen het overheidsbeleid, is het paraat staan. Dat
zou het leven in vredestijd namelijk
te zwaar belasten, zowel psychisch
als financieel. Het streven moet
erop gericht zijn om in tijden van
nood zo snel mogelijk paraat te
kunnen worden. Betreft het oorlogstijd, dan is er nog minder mogelijk
omdat er zoveel leed in zo korte tijd
plaatsvindt. Krijgt Arnhem te
maken met een nucleaire aanval,
dan is er niets meer aan te doen:
‘Wordt Arnhem getroffen door een
atoombom, dan kan men alles wel vergeten, de getroffen voorbereidingen ten spijt.’
Hetzelfde geldt, aldus Van Campen, voor de bijverschijnselen van een nucleaire explosie (fallout, straling en elektromagnetische puls): ‘Hier kan volstaan worden met een eenvoudig antwoord. Er zijn in deze geen maatregelen getroffen voor stralingsslachtoffers. Men heeft geen ervaring met stralingsverbranding. Patiënten met ernstige brandwonden kunnen op drie plaatsen
in ons land behandeld worden te weten Rotterdam, Beverwijk en Groningen.’ Over het op grote
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schaal uitvallen van elektriciteit als gevolg van elektromagnetische puls: ‘E.M.P. is te vergelijken met een blikseminslag (vele malen erger) die door alles heendringt. Voor wat betreft dit
punt kan gezegd worden dat er geen beschermingsmaatregelen zijn getroffen. Tot nu toe heeft
dat ook weinig zin en wel om die reden dat niemand weet welke maatregelen daartoe genomen
moeten worden. De beschermingsmaatregelen die men kent zijn zo kostbaar dat deze niet als
overweging meegenomen kunnen worden.’
Voor de leden van de Samenwerkende
Arnhemse Vredesgroepen zijn deze
conclusies al lang niet nieuw meer. Zij
hebben de hand weten te leggen op een
boekje dat de Engelse gemeente Leeds
heeft samengesteld over de gevolgen van
een eventuele atoomaanval op de stad
(Leeds and the Bomb). Al tijdens de
eerste bijeenkomst van de commissie ad
hoc Vredesvraagstukken heeft een van
hen het boekje over tafel geschoven in de
richting van Dick Tiemens, de vertegenwoordiger van de PvdA/ PPR-combinatie
in de commissie. Deze daad, samen met de notitie van ambtenaar Van Campen, zal een jaar
later voor de nodige ophef zorgen. In dit stadium echter wordt in de commissie slechts nog over
de vraag gediscussieerd of en zo ja, hoe en wanneer, je de bevolking over de voldongen feiten
van een nucleaire aanval moet voorlichten. Daarbij wordt van VVD-zijde ingebracht dat
voorlichting op dit terrein geen taak is voor de gemeente maar van de landelijke overheid. De
meerderheid van de commissie is evenwel van mening dat de gemeente hierin het voortouw kan
nemen. Het boekje uit Leeds zou daarbij tot voorbeeld kunnen dienen. In diezelfde commissievergadering van 15 december 1983 wordt het voorstel van de SAV besproken om Arnhem tot
kernwapenvrije gemeente uit te roepen. Ook ten aanzien van dit punt worden twijfels geuit over
het nut van een dergelijk initiatief, maar ook hier blijkt de meerderheid van de commissie het
voorstel te steunen al was het maar louter als signaal richting Den Haag. Bovendien kan het
plaatsen van bordjes met de tekst Kernwapenvrije gemeente een bijdrage leveren aan de bewustwording van de bevolking van de ernst van het nucleaire vraagstuk, zo meent de meerderheid
van de commissie.

The Day After
De derde bijeenkomst sinds de oprichting van de commissie ad
hoc Vredesvraagstukken staat gepland voor 18 januari 1984. Maar
terwijl de commissie zich opmaakt om daarin de onderwerpen
‘internationale contacten’ en ‘vredeseducatie’ te bespreken, gaan
de ontwikkeling in de buitenwereld verder. Ditmaal is het een
Amerikaanse speelfilm die de aandacht vestigt op het nucleaire
vraagstuk. Regisseur Nicholas Meyer laat in The Day After (met
als ondertitel When war games are real) de gevolgen zien van een
atoomaanval op de stad Kansas City. Vooral in de stad zelf laaien
de emoties hoog op wanneer de film daar in première gaat. Maar
ook in Europa brengt de zeer realistische film bij het in roulatie
gaan een schokeffect teweeg. En wanneer Arnhem aan de beurt is
om de film te zien, besluiten de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen om een crisisteam samen te stellen om de bioscoopbezoekers op te vangen tijdens en na de film. In nauwe samenwerking met Euro Cinema die een leegstaande winkelruimte in
het bioscoopcomplex ter beschikking stelt en voor extra telefoonlijnen met het Centrum voor Maatschappelijk Werk zorgt,
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wordt een bescheiden crisiscentrum ingericht. Uiteindelijk blijkt het aantal bioscoopbezoekers
dat een beroep doet op de faciliteit beperkt te zijn, maar het initiatief illustreert wel het nog
altijd aanwezige improvisatievermogen van de vredesgroepen in die jaren.

Vredeseducatie
Nog geen week later krijgen de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen een bijna paginagroot artikel in De Nieuwe Krant. Onder de kop ‘Wind geen doekjes om verwoesting’ toont het
SAV zich tevreden met de aanzetten van de commissie ad hoc Vredesvraagstukken ten gunste
van een lokaal vredes- en veiligheidsbeleid. ‘Arnhem loopt met zijn vredescommissie voorop in
de pogingen om te bewijzen dat een gemeentelijke overheid wel degelijk ruimte heeft om zich te
bewegen op het gebied van oorlog en vrede, traditioneel het vakgebied van ministers en militairen.’ De SAV-vertegenwoordigers Bert Oostveen en Jan de Kleijn krijgen sinds lang weer
eens ruimte om zich in de krant te uiten: ‘Die commissie – de Arnhemse burgemeester, de
gemeentesecretaris en de gezamenlijke fractievoorzitters – heeft nu in de gaten, dat ook de
gemeente actief kan zijn. Niet lijdzaam hoeft toe te zien wat de rijksoverheid doet en laat.’
En: ‘Vredesonderwijs, aansluiting bij andere steden die zich voor de vrede beijveren, voorlichting over de bescherming van de bevolking in oorlogstijd – dat kan. En meer. Daarvoor hoef
je je nog helemaal niet uit te spreken als kernwapenvrije gemeente of iets dergelijks.’ De krant
wijst erop dat de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen na jaren van inzet nu eindelijk
resultaat gaan zien: ‘Er zijn inmiddels twee duidelijke zaken bereikt: er ligt een beleidsplan voor
vredesonderwijs op de Arnhemse scholen en er is een notitie over de bescherming van de
bevolking in oorlogstijd.’
Toch ligt de kwestie niet zo eenduidig als de krant aangeeft. Is de vernietiging door wat een
conventionele oorlog wordt genoemd eigenlijk al met geen pen te beschrijven, voor de gevolgen
van een nucleaire oorlog geldt dat zelfs in absolute zin. Nogmaals Bert Oostveen en Jan de
Kleijn in het dagblad: ‘Dat soort zaken, die moet je in de voorlichting vastleggen. Omdat
bescherming tegen conventioneel oorlogsgeweld in deze tijd nauwelijks meer los te denken is
van bescherming tegen nucleair geweld. Omdat conventionele oorlogen steeds waarschijnlijker
zullen uitlopen op nucleaire conflicten. De wapensystemen van nu kunnen immers op steeds
kleiner gebied worden ingezet. Dan komt vermoedelijk haast vanzelf het grote tuig. Het is een
taak van de gemeente om dat soort dingen onder de aandacht van haar inwoners en haar
kiezers te brengen.’
Hoe actueel de woorden van beide vredesactivisten overigens nog altijd zijn, toont president
George Bush junior aan wanneer hij eind 2006 de mogelijkheid van een ‘klein’ nucleair wapen
oppert als oplossing voor de militaire conflicten in Irak en Afghanistan.
Het gemeentelijk beleidsstuk Vredeseducatie waarover De Nieuwe Krant bericht, verschijnt in
diezelfde januarimaand. Met als ondertitel ‘Een globale schets van plaatsbepaling en mogelijkheden in het onderwijs’ schrijven de heren Frenay en Bosman, respectievelijk onderwijskundig
medewerker van de gemeente Arnhem en ambtenaar van de gemeentelijke Onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) ter inleiding: ‘Steeds doen maatschappelijke groeperingen, en meestal
terecht en verklaarbaar, een beroep op ‘het onderwijs’ om aandacht te geven aan bepaalde
aspecten van de samenleving, omdat er naar het oordeel van de betrokken groepering iets mis
is. Men hoopt en verwacht dat de invloed van de gerichte aandacht van het onderwijs zal leiden
tot verbetering van de maatschappij.’ Vervolgens sommen de beide opstellers een lange lijst
met thema’s op die tal van maatschappelijke groeperingen door middel van lespakketten het
onderwijs proberen binnen te brengen, variërend van kunstzinnige vorming en emancipatorisch
onderwijs tot gezondheidsvoorlichting en Derde Wereldproblematiek. ‘De jongste oproep komt
van Amnesty International en de Anne Frankstichting: ‘Het is te gek dat er nog steeds geen
adequaat lesmateriaal voorhanden is om mensenrechten aan de orde te stellen’.’ Opstellers
wijzen erop dat er een verschil bestaat tussen (binnenschools) onderwijs en (buitenschoolse)
vorming en dat een combinatie van beide soorten scholing binnen het schoolgebouw altijd maar
tot pover resultaat heeft geleid. Bovendien is het contrast tussen wat jongeren binnen school en
buiten school ervaren dermate groot, dat het maar de vraag is of al die goedbedoelde vorming
daar wat aan kan doen: ‘Wie de samenleving beschouwt (inclusief het onderwijs), constateert
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zoveel slechte intermenselijke verhoudingen, zoveel afgunst, hebzucht, egoïsme en conflicten,
dat enige bescheidenheid ten aanzien van de invloed van het onderwijs geboden is. De wereld
zoals die zich thans manifesteert, rechtvaardigt de vraag van de jonge generatie met welk
moreel recht de leraren zich bezighouden met de vorming van de leerlingen.’ Niettemin komen
de opstellers wel tot een visie op vredesonderwijs: ‘Vredeseducatie, zelfs in engere zin, is meer
dan pleiten voor ontwapening ter voorkoming van oorlog. Het is leren, ondanks alles, met
elkaar in dialoog te blijven en conflicten geweldloos op te lossen.’ Het zonder meer aanbieden
van lesmateriaal zien de opstellers als een heilloze weg, mits vredeseducatie als geheel, dat wil
zeggen als algemene attitude binnen de school, de handelwijze van docenten, de opstelling van
de directie en de omgang tussen de leerlingen onderling ingebed ligt: ‘De wijze waarop men in
de school met elkaar omgaat bepaalt of de leerlingen deze zaken als waarachtig of als hypocriet
beschouwen.’
Met deze visie zullen de leden van de Arnhemse vredesgroepen het in algemene zin wel eens
zijn geweest, maar hun staat toch iets anders voor ogen wanneer ze op de noodzaak van vredeseducatie als onderdeel van het Vredesprogramma Arnhem wijzen. En ook in Den Haag denkt
men duidelijk anders over het verschil tussen vorming en scholing. Ook de opstellers van de
gemeentelijke notitie weten dat. Zij wijzen in hun advies aan de commissie ad hoc Vredesvraagstukken dan ook op de nieuwe Wet op het Basisonderwijs die eraan komt en die naar verwachting de vraag vanuit de scholen naar assistentie vanuit de Onderwijsbegeleidingsdienst zal
doen toenemen: ‘Deze wet stelt dat scholen onder meer aandacht moeten geven aan onderwerpen als gezond gedrag, het multiculturele aspect van onze samenleving, maatschappelijke
verhoudingen en geestelijke stromingen. Dit zal tot een herbezinning leiden op de zogenaamde
zaakvakken en het wereld-oriënterend onderwijs, temeer daar de nieuwe ‘vakken’ zich ook
onderscheiden van oude bekenden als aardrijkskunde en geschiedenis door hun poging de kinderen (de mensen) te stimuleren tot een anders omgaan met elkaar, tot veranderingsbereidheid,
tot emancipatie en in mindere mate op kennisdoelen gericht zijn.’

Internationale contacten
Wanneer de commissie ad hoc Vredesvraagstukken op 18 januari 1984 voor de derde maal sinds
de oprichting bij elkaar komt, staat niet alleen de notitie van de Onderwijsbegeleidingsdienst
over vredeseducatie op de agenda, maar ook de vraag of en hoe de gemeente internationale
contacten moet aangaan. De inbreng van de Onderwijsbegeleidingsdienst wordt door alle commissieleden op prijs gesteld en het wachten is vervolgens op wat de nieuwe onderwijswet voor
het basisonderwijs aan handvaten biedt.
Anders gesteld is het met de eventueel op te zetten internationale contacten, want de commissie
komt niet goed uit de vraag naar nut en noodzaak. De Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen komen daarom met een voorzet. Bert Oostveen namens de SAV in de commissievergadering: ‘Met het stimuleren van internationale contacten beogen wij onder andere een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de huidige vijandbeelden tot meer reële proporties.
Het leren kennen van elkaar, met name over de grenzen van Oost en West heen, kan daarbij een
belangrijke rol spelen.’ In lijn met wat de wereldwinkels al enige tijd binnen de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen inbrengen is de tweede invalshoek: ‘Ook is het goed wanneer wij
ons realiseren dat voor vele landen in de Derde Wereld wij in het Noorden (Oost én West) de
vijand zijn. Wij worden gezien als egoïsten die over de ruggen van de Derde Wereldlanden heen
onze eigen materiële verworvenheden veilig willen stellen, zelfs in een krankzinnige bewapeningswedloop waaraan alles ondergeschikt gemaakt wordt: grondstoffen worden erdoor
verslon-den alsof er geen schaarste is, intellect wordt erin geïnvesteerd alsof de mensheid geen
andere problemen kent, geld wordt eraan besteed alsof de honger in de Derde Wereld (waaraan
dage-lijks 40.000 kinderen en jaarlijks zo’n 50 miljoen medemensen bezwijken) niet bestaat.’
De Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen stellen kortom voor om als gemeente Arnhem
minimaal het lidmaatschap van de Wereldunie van Vredessteden aan te gaan, omdat de centrale
doelstellingen van deze unie ‘vredeseducatie, en daardoor het leren omgaan met vooroordelen
en vijandsbeelden én het bestrijden van de honger als het werken aan mondiale gerechtigheid
als voorwaarde voor vrede’ zijn.
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Maar met het afgeven van dit advies duikt ook meteen de tegenpool van de Samenwerkende
Arnhemse Vredesgroepen weer op. Want na de vijf minuten inspreektijd van Bert Oostveen,
krijgt G.P.L. van Hemmen het woord die er als vertegenwoordiger van de Stichting Vredes
Politiek op wijst dat enkele leden van de Wereldunie van Vredessteden (Warschau, Kiew,
Smolensk en Volgograd) steden zijn die in landen liggen waar totalitaire regimes heersen en
waarvan je dus niet veel goeds kunt verwachten: ‘Serieuze organisaties als de Stichting Vredes
Politiek, het Interkerkelijk Comité voor Tweezijdige Ontwapening en het Hervormd Beraad
Vredesvraagstukken zijn van mening dat de in de zogenaamde samenwerkende vredesgroepen
levende gedachten in vele opzichten de vrede verder weg dan dichterbij brengen en dat andere,
meer uitzicht op resultaten biedende methodes van vredesbevordering voorhanden zijn.’ Welke
methoden dat zijn zal, aldus de spreker, in een later stadium uiteen worden gezet, maar vooralsnog wordt vredeseducatie afgewezen: ‘Ik kan mij niet onttrekken aan de indruk dat de pleiters
voor uitgebreide vredesopvoeding op scholen het onderwijs nog in belangrijke mate zien als een
instrument ter verandering van de samenleving. Tegen deze in de zeventiger jaren sterk opgeld
doende visie zijn in de laatste jaren ernstige bezwaren gerezen, mijns inziens terecht.’ Ook voor
aansluiting bij de Wereldunie van Vredessteden lopen de drie comités niet warm: ‘Alleen als na
grondig en vakkundig uitgevoerd onderzoek blijkt dat de bevolking van de genoemde steden
daadwerkelijk betrokken is bij het contact met steden elders, op dat contact invloed kan uitoefenen en dat de regeringen van die landen deze activiteiten niet benutten voor verwezenlijking
van eigen totalitaire politieke doeleinden lijkt mij aansluiting bij de Union een aanvaardbare
zaak.’

Arnhem Mondiaal

89

Stichting Doca

Deel 3
1984
Waarin verhaald wordt over weer een actieweek tegen de
kruisraketten en hoe er ondanks alles toch een
gemeentelijk vredesbeleid in Arnhem komt
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Hoofdstuk 1

Acties en effecten
In de maanden januari en februari van het jaar 1984 komen de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen driemaal achtereen in vergadering bijeen. Want mag dan de oprichting van de gemeentelijke commissie ad hoc Vredesvraagstukken in het voorgaande jaar een succes genoemd
worden en mogen dan eindelijk de thema’s uit het Vredesprogramma Arnhem op de agenda van
die raadscommissie zijn geplaatst, dat wil nog niet zeggen dat daarmee het werk van de SAV
gedaan is. Integendeel zelfs, de groepen worstelen met de vraag wat nu eigenlijk bereikt is met
de inmiddels al enkele jaren durende acties om nieuwe kernwapens buiten de deur te houden:
‘In de komende periode zal veel van onze inzet gevraagd worden. Naast akties om zo breed
mogelijke maatschappelijke steun te verkrijgen, zullen we een antwoord moeten geven op de
vraag: wat is het effekt van onze acties? Daarbij zal het met name gaan om het geweldloze
karakter van onze akties. Een dergelijke diskussie is niet makkelijk, het vraagt veel van ieder,
angst en onmacht zullen daarin aan de orde komen, maar toch zullen we met alle vragen en onzekerheden die daarbij horen de uitdaging aan moeten gaan.’
Het is geen geringe opgave die de vredesgroepen zich hierbij stellen, maar een schrale troost is
wellicht dat dezelfde vraag al een tijdje in het hele land leeft. Zozeer zelfs, dat het coördinerende Komitee Kruisraketten Nee! (KKN) besluit om er op 4 februari een landelijke conferentie aan te wijden waar alle vredesplatforms in het land twee afgevaardigden naartoe mogen sturen. Tevens zal op de bijeenkomst de landelijke actieweek in mei besproken worden. Aanleiding
voor deze actieweek is de behandeling van de Defensienota in de vaste Kamercommissie voor
Defensie en Buitenlandse Zaken. Naar aanleiding daarvan staat er een plenair debat in de Tweede Kamer in juni op het programma over met name het nucleaire deel van de Defensienota.
In de aanloop naar deze actieweek besluiten de Arnhemse vredesgroepen een telefooncirkel op
te zetten waarmee in korte tijd de Arnhemmers gemobiliseerd kunnen worden die al eerder hebben meegedaan aan lokale activiteiten of die meegegaan zijn naar de demonstraties in Amsterdam en Den Haag. Verder zal er een speciale uitgave van de nieuwsbrief worden gemaakt,
waarin de bij het SAV aangesloten organisaties zich aan de lezers zullen presenteren. En ten
slotte wordt overwogen om de SAV tot een stichting te promoveren. ‘Deze vraag kwam op toen
bleek dat giften slechts aftrekbaar zijn als de SAV een stichting zou zijn’, aldus de notulist.
Een heel ander idee is om een plaatselijk Platform ’84 op te zetten dat in een later stadium in
Breed platform Arnhem tegen kruisraketten zal worden omgedoopt. Dit naar aanleiding van de
belangstelling die de FNV en het NIVON hebben getoond om deel te nemen aan vredesactiviteiten van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen.
Ondertussen doet de Werkgroep Politieke Partijen van het Arnhemse IKV nog steeds verwoede
pogingen om met het plaatselijke CDA in gesprek te komen. Omdat er in de commissie ad hoc
Vredesvraagstukken twee CDA-leden zitting hebben, lukt dat eindelijk in die januarimaand. De
IKV-leden spreken hun ergernis uit over het lange uitblijven van contact en de gebrekkige communicatie binnen de partij die het maken van een afspraak in de voorbije tijd zo bemoeilijkte.
Maar de beide CDA-ers bezweren bij hoog en laag dat van onwil geen sprake is geweest. Als
advies geven zij de werkgroep in overweging om bij de behandeling van het commissieadvies in
de gemeenteraad een motie in te (laten) dienen, die minder ver strekt dan hetgeen in het Vredesprogramma Arnhem gevraagd wordt ten aanzien ven het kernwapen vrijverklaren van de
gemeente. Het CDA schat namelijk in dat er
voor dit onderdeel toch geen meerderheid in de
raad te vinden is en dat het SAV dan het risico
loopt dat het vredesprogramma als geheel
wordt verworpen. Het SAV zou volgens het
CDA meer kans maken wanneer in plaats van
een verbod op transport en opslag van kernwapens binnen de gemeentegrenzen, van het
stadsbestuur wordt gevraagd zijn ongerustheid
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uit te spreken en druk uit te oefenen op de landelijke overheid om af te zien van (nieuwe)
kernwapens. Na ampele overweging besluiten de vredesgroepen op het CDA-advies in te gaan
en de motie van de gemeente Brielle, goed voor veel landelijke belangstelling drie jaar eerder, te
benutten voor een motie in de gemeenteraad van Arnhem: ‘…roept de Regering en de Staten
Generaal op om op alle mogelijke manieren en voortdurend initiatieven te nemen of te ondersteunen om te komen tot wezenlijke ontspanning en stopzetting van de wapenwedloop en verklaart op lokaal niveau, binnen het gemeentelijk bevoegdheidsgebied, zelf initiatieven te nemen
en initiatieven van anderen te steunen om hieraan een bijdrage te leveren.’
Hier moet mee te leven zijn, is de overweging van de vredesgroepen, temeer daar de omschrijving de mogelijkheid openlaat om op een later moment alsnog over te gaan tot het uitroepen van
Arnhem als kernwapenvrije gemeente. En, zo wordt besloten, de afgezwakte vorm wordt alleen
ingediend, wanneer de raad de oorspronkelijke tekst uit het Vredesprogramma Arnhem niet aanneemt.

Actieconferentie
Op de conferentie die het KKN op 4 februari 1984 in Utrecht organiseert, komen rond 1.000
mensen af die met elkaar circa 400 vredesplatforms vertegenwoordigen. In 25 werkgroepen discussiëren zij de hele dag over de invulling van de geplande actieweek in mei. Ter inleiding
houdt secretaris Mient Jan Faber van het IKV een rede en meldt dat de regering de informatie
over het plaatsingsbesluit vier maanden achtergehouden heeft. In oktober van datzelfde jaar zal
namelijk met de bouw van de kruisrakettenbasis in Woensdrecht worden begonnen…
Voor veel actiegroepen komt deze onthulling helemaal niet als een verrassing. Zij zijn er op
voorhand al vanuit gegaan dat de regering in deze kwestie jarenlang verstoppertje speelt en zijn
alvast begonnen met hun eigen voorbereidingen, ook in Arnhem zoals De Nieuwe Krant in die
februarimaand weet te melden. Onder de kop ‘Arnhemse steungroep voor Woensdrecht’ schrijft
het dagblad: ‘Evenals in steden elders in Nederland zullen vanuit Arnhem initiatieven worden
ontwikkeld om het permanente kamp bij Woensdrecht te ondersteunen. Gedacht wordt aan het
inzamelen van geld en materialen zoals hout en kachels, het organiseren van vervoer voor Arnhemmers die het kamp willen bezoeken en meer bekendheid geven aan het kamp door informatie
en het op plaatselijk niveau steunen van initiatieven gericht tegen kernwapens.’
De actieweek zelf, die van 6 tot 12 mei 1984 zal worden
gehouden, zal echter gericht zijn op een heel ander doel,
zo wordt op de actieconferentie bepaald. Om maximale
druk op ‘Den Haag’ te zetten, moeten zoveel mogelijk
maatschappelijke terreinen (kerken, gezondheidszorg, uitkeringsgerechtigden, ouderen, ambtenaren enz.) benaderd
worden met het verzoek om steun. Geen culturele manifestaties, geen feestweek, maar het op plaatselijk niveau
uitnodigen van politici en contact leggen met Kamerleden
heeft nu de prioriteit. Elke dag zal een maatschappelijk
terrein centraal staan en op de slotdag zullen de media van
provinciehoofdstad naar provinciehoofdstad doorschakelen om te registeren wat er in die week aan resultaten is
geboekt.
Inhakend op het landelijke programma besluiten de Arnhemse vredesgroepen om alle hbo-opleidingen en de gemeente te benaderen en elke aangesloten organisatie wordt
verzocht een eigen actie te bedenken die binnen het karakter van de actieweek past.
Een tweede voorstel van de kant van de landelijke vredesgroepen is het organiseren van een zogeheten volkspetitionnement. Met het zetten van de handtekening onder een uitgesproken vraag
aan de bevolking over plaatsing van nieuwe kernwapens zou – bij voldoende respons uiteraard –
een fors drukmiddel zijn geschapen. Er kleven zowel voor- als nadelen aan het idee. Publicitair
is het een aantrekkelijk initiatief en bovendien is het een niet-agressief middel. Op deze manier
zouden veel nieuwe mensen bereikt kunnen worden die met het zetten van een handtekening
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ook een vorm van stemgedrag laten zien. De nadelen zijn echter niet gering. Een en ander moet
immers in korte tijd georganiseerd worden, terwijl ‘Den Haag’ concrete plannen zoveel mogelijk toedekt en vooruitschuift. Daardoor ligt er ‘officieel’ nog steeds geen besluit tot plaatsing,
ondanks het feit dat al wel met de voorbereidingen tot plaatsen is begonnen. Bovendien is de
uitvoering van de volksraadpleging een zaak waarbij duizenden mensen de deuren af zullen
moeten met het risico dat bepaalde delen van het land te weinig vertegenwoordigd raken en het
voor de regering makkelijk is om de uitslag weg te wuiven als zijnde niet-representatief. Om die
reden besluiten de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen om niet aan dit onderdeel van de
actieweek mee te doen.

Eindrapport commissie ad hoc Vredesvraagstukken
Intussen werken de leden van de commissie ad hoc Vredesvraagstukken aan het eerste concept
van het rapport over een eventueel op te zetten gemeentelijk vredes- en veiligheidsbeleid. In
drie bijeenkomsten zijn de aanbevelingen van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen,
gebundeld in het Vredesprogramma Arnhem, besproken. Op de vierde bijeenkomst die op 29
februari 1984 zal plaatsvinden wordt het conceptadvies besproken, waarna het definitieve rapport aan het gemeentebestuur zal worden overhandigd. Daarmee ziet de raadscommissie zijn
werk als beëindigd en kan het zichzelf dus opheffen. In dit stadium kunnen de leden echter nog
niet bevroeden dat er heel andere ontwikkelingen zullen volgen die helemaal niet zullen leiden
tot opheffing van de commissie.
De Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen kunnen zich maar ten dele vinden in het conceptraadsvoorstel dat op tafel ligt. Het rapport begint met vast te stellen dat er een ‘gemeentelijke
betrokkenheid ten aanzien van vredesvraagstukken’ is. Dat is in elk geval wat de vredesgroepen
al vier jaar willen horen van een bestuur van deze middelgrote stad in Nederland. Dat die betrokkenheid handen en voeten krijgt door faciliteiten van gemeentewege kan uiteraard eveneens
de goedkeuring van het SAV wegdragen. Zo wordt immers voorkomen dat het alleen bij mooie
woorden blijft. Want ofschoon de samenwerkende vredesgroepen er dankzij de verkoop van
buttons, kaarten en affiches er steeds weer in slagen om de kosten van nieuwsbrieven en
dergelijke te financieren, is het duidelijk dat grote uitgaven als zaalhuur en manifestaties het niet
zonder subsidie kunnen stellen.
Een ander succes is dat de commissie het voorstel onderschrijft om in Arnhem een soortgelijk
boekje over de gevolgen van een atoomaanval uit te brengen als de Britse gemeente Leeds heeft
gedaan. Aanname door de gemeenteraad van deze aanbeveling houdt namelijk in dat de gemeente een eerlijke voorlichting over het nucleaire gevaar jegens de burgers voorstaat.
Een derde, niet minder belangrijke aanbeveling van de vredesgroepen wordt ook overgenomen,
namelijk het aangaan van een stedencontact met een gemeente achter het IJzeren Gordijn in een
poging om op lokaal niveau het vijanddenken tussen Oost en West te doorbreken.
Ten aanzien van de keuze voor de status van kernwapenvrije gemeente is de commissie, zoals
door het CDA al aangekondigd, wat terughoudender in zijn advies. Trees van de Kroon, namens
de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen insprekend in de commissievergadering, stelt dan
ook: ‘Het al dan niet plaatsen van bordjes ‘kernwapenvrije gemeente’ is onzes inziens niet van
groot belang. De essentie ligt voor ons in een uitspraak van de Raad over het voorstel zoals
door ons geformuleerd aan het eind van het vredesprogramma. Wij hechten eraan dat dit
voorstel in de gemeenteraad in stemming wordt gebracht. Wij willen er nogmaals op wijzen dat
het in dit voorstel niet gaat om een kernwapenvrijverklaring, maar om een politiek signaal naar
de landelijke overheid en de eigen bevolking.’
Moeilijker ligt het binnen de commissie met de internationale invulling van het vredesdenken.
De commissieleden hebben namelijk zo hun twijfels over het nut van het lidmaatschap van de
Wereldunie van Vredessteden, waar wethouder Bert Kuiper een jaar tevoren al zijn licht opstak.
Nogmaals Trees de Kroon namens het SAV: ‘Wij verwachten van de gemeente een aktieve
inbreng in de Union Mondiale om het lidmaatschap tot een nuttige aangelegenheid te maken.
Daarnaast zouden wij graag zien dat ook in de bestaande kontakten met de partnergemeenten
Croydon en Coventry het aspekt van vrede en veiligheid wordt ingebracht.’

Arnhem Mondiaal

93

Stichting Doca

Deze laatste aanbeveling lijkt op het eerste oog een open deur. De officiële stedenband die Arnhem kort na de Tweede Wereldoorlog met de Engelse gemeente Croydon aanging, was immers
juist gebaseerd op de wederzijdse ervaringen met oorlogsgeweld. Voor Coventry, waarmee de
contacten op provinciaal niveau liggen, geldt hetzelfde. Toch vinden op vredesgebied tussen
genoemde steden geen initiatieven plaats. En ondanks pogingen vanuit de vredesgroepen om
daar verandering in te brengen, zullen de contacten met beide Britse steden ook in de jaren
daarna in het kader blijven staan van neutrale vriendschap. Dat wil zeggen, jaarlijkse uitwisselingen op het gebied van sport en cultuur en bijna plichtmatige bezoekjes over en weer van
gemeentevertegenwoordigers.

Hoofdstuk 2

Opnieuw een actieweek
Het is maart 1984 en het zit de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen tegen. Arnhem staat
weliswaar op het punt om na jaren trekken en duwen door de vredesgroepen, een vredesprogramma op te nemen in het gemeentebeleid, maar daar lijkt alles wel mee gezegd. Voor met
name de IKV-leden die nu al vijf jaar aan de weg timmeren met hun Werkgroep Politieke
Partijen, lijken de zaken niet te willen vlotten. De Arnhemse kerken willen zich maar niet uitspreken over een stedelijk vredesprogramma, de oproep aan maatschappelijke organisaties om
mee te doen aan de actieweek in mei krijgt nauwelijks respons en de inspraak in het rapport van
de commissie ad hoc Vredesvraagstukken heeft tot niet veel meer geleid dan wat redactionele
bijstellingen. Tot overmaat van ramp wordt bekend dat het landelijke CDA zich binnen een
week gaat uitspreken over het besluit van de regering om nieuwe kernwapens te plaatsen in
Nederland. Hals over kop worden voorbeeldbrieven opgesteld waarmee de CDA-leden in de
Kamer bestookt moeten worden in een ultieme poging deze partij te bewegen af te zien van
plaatsing. Niettemin besluit het SAV om mee te doen aan de landelijke actieweek in mei die het
coördinerende Komitee Kruisraketten Nee (KKN) heeft voorgesteld, met uitzondering dan wel
van het onderdeel volkspetitionnement waarin de Arnhemse groepen niet veel vertrouwen hebben. Daarvoor in de plaats willen ze een hoorzitting in de stad organiseren, waarin de bevolking
zich kan uitspreken over het al of niet plaatsen van nieuwe kernwapens. Verder zullen voornamelijk activiteiten georganiseerd worden die de aandacht van het publiek moeten trekken: een
marathonloop van Arnhem naar Zutphen, een expositie in de Eusebiuskerk, cabaretvoorstellingen op verschillende plekken in de stad en wakes bij kerken. Dat er inderdaad sprake is van
een dreigende crisis, blijkt uit berichten in de pers dat het besluit om kernwapens in Nederland
te plaatsen wel eens eerder dan verwacht zou kunnen worden genomen door het kabinet. Het
enige onderdeel van het landelijke programma dat het KKN aan de platforms in het land presenteert en dat gericht is op directe actie, is een landelijke werkonderbreking. Maar dat plan heeft
zelfs het landelijk IKV op dat moment nog slechts in beraad.

Breed Platform Arnhem tegen kruisraketten
Op 16 maart laten de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen een brief uitgaan naar 40
Arnhemse organisaties: ‘Hierbij nodigen wij u uit voor een oprichtingsvergadering van een
breed platform: ‘Arnhem tegen kruisraketten’. Deze vergadering zal plaats vinden op 2 april
a.s. in het K.A.B.-gebouw, Rosendaalsestraat 27, om 20.00 uur. Door tijdgebrek zijn wij niet in
staat om een volledig uitgewerkte agenda van deze vergadering op te sturen. Hoofdpunt van de
vergadering is in ieder geval de opzet en uitvoering van aktiviteiten in de aktieweek tegen de
kruisraketten van 6 tot en met 12 mei.’
Op de uitnodiging reageren de Arnhemse afdelingen van de PSP, de CPN, de Nivon, het
evangelie en industriepastoraat EIBA, de organisatie van buitenlandse werknemers in Nederland
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AKDD, het FNV en het Humanistisch Verbond. Een respons die inderdaad te wensen overlaat,
maar die aangevuld met de organisaties binnen het SAV zelf, toch voor een behoorlijke achterban kan zorgen waar het de uitvoering van de actieweek betreft. Samen met de uitnodigingsbrief
hebben de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen een pamflet rondgestuurd van het
Landelijk Overleg Vredesorganisaties (LOVO) dat landelijk vredesacties organiseert náást het
Komitee Kruisraketten Nee!. De organisatie is buitenparlementair in die zin dat er geen politieke partijen (en evenmin vakbonden) in zijn vertegenwoordigd, maar dat de oriëntatie nog wel
grotendeels op het parlement is gericht. In het voorgaande jaar verantwoordelijk voor het
landelijk Actieplan ’83 inclusief de oktoberdemonstratie in Den Haag, komt het LOVO ook in
1984 met hetzelfde eisenpakket richting kabinet en parlement: ‘In Nederland worden geen
kruisraketten geplaatst, dus ook gen verdere medewerking verleend aan de voorbereiding
daarvan. Zulks als noodzakelijke bijdrage aan het tot stand komen van een kernwapenvrij
Europa. (Vanzelfsprekend is daarbij dat verhoging van de defensiebegroting – al dan niet ter
versterking van de conventionele bewapening – evenzeer onaanvaardbaar is als het geven van
atoomtaken aan Orion en F-16 vliegtuigen.)’
De Arnhemse vredesgroepen staan niet alleen achter de zo geformuleerde eis van het LOVO,
maar tevens achter de strikte geweldloosheid bij het kiezen van de middelen: ‘De
vredesbeweging kiest om meerdere redenen voor uitsluitend geweldloze aktiemiddelen. De
principiële reden staat voorop. Deze middelen zijn ontwikkeld in de strijd voor
onafhankelijkheid (India), voor gelijke burgerrechten (V.S.) en voor mensenrechten (LatijnsAmerika maar ook Europa: de arbeidersbeweging en het geweldloze verzet tegen het fascisme).
Geweldloos verzet, sociale weerbaarheid en burgerlijke ongehoorzaamheid zijn aparte grootheden, maar hangen wel met elkaar samen. De diskussie moet erop gericht zijn dat aktievormen als belastingweigeren, blokkades,
werkstakingen en -onderbrekingen en besmetverklaringen geen nodeloze verdeeldheid
binnen de samenwerkende vredesbewegingen
oproept.’
Zowel de keuze voor geweldloze actievormen als het uitgangspunt dat je als vredesgroepen moet voorkomen dat je uit elkaar
raakt (of uit elkaar wordt gespeeld), zal door
de jaren heen het leidende motief blijven binnen het werk van de samenwerkende vredesen ontwikkelingsorganisaties in Arnhem.
Daarbij nemen zij overigens evenmin afstand (althans niet openlijk) van actiegroepen die een
gewelddadige confrontatie met de Mobiele Eenheid niet uit de weggaan zoals bij ontruimingen
van kraakpanden en blokkades van kernenergiecentrales. Men ziet weliswaar geen heil in een
confrontatie met de politie, maar men kan zich - grosso modo - goed voorstellen dat het
maatschappelijk verzet wei-gert om zich door repressie van de kant van de overheid de mond te
laten snoeren. Hetzelfde geldt voor de organisaties die zich in het Arnhemse bezig houden met
solidariteitsacties tegen het apartheidsbewind in Zuid-Afrika of tegen de dictatoriale regimes in
Nicaragua en El Salvador. Ook hier gaat het bij het SAV niet om een opportunistisch standpunt
of om een afkeurend zwijgen, maar om begrip voor het verzet van de onderdrukten tegen de
onderdrukker, ook al kiest men dan zelf niet voor het gebruik van geweld.

Voorbereiding actieweek
Het Landelijk Overleg Vredesorganisaties en het Komitee Kruisraketten Nee! hebben de week
van 6 tot en met 12 mei uitgeroepen tot landelijke actieweek. De Samenwerkende Arnhemse
Vredesgroepen beginnen zelf al drie weken eerder met kerkwakes en benutten zowel Koninginnedag als de 1 mei-viering als aanloop tot de actieweek. Om de actiekas te spekken worden op
Koninginnedag allerhande spullen verkocht en op de 1 e mei wordt een vredesforum georganiseerd. Een van de hoogtepunten is gepland voor 7 mei wanneer de Arnhemmers worden opgeArnhem Mondiaal
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roepen om zich te verzamelen op een van de drukste plekken in de stad, het Willemsplein.
Onder dit plein ligt de enige publieke schuilkelder die de stad voor zijn bevolking heeft gegraven. Zegge en schrijve tweehonderd inwoners kunnen daar een goed heenkomen zoeken wanneer het daadwerkelijk tot een nucleaire aanval op de stad komt. Deelnemers aan de protestactie
wordt dan ook verzocht om schoppen en houwelen mee te nemen (de ingang van de schuilkelder is dichtgestort met grond) en koffertjes met noodrantsoenen. Op het moment dat het
maandelijks loeien van de BB-sirenes begint, zal massaal naar de ingang van de
kelder worden gezocht, zo is het plan. Daarna zal in optocht naar het stadhuis worden
getrokken om ‘de vuile was van het kabinet
Lubbers buiten te hangen’. De dag erna zal
vervolgens de eerder aangekondigde hoorzitting worden gehouden, waarbij maatschappelijke organisaties aan met name CDA-politici duidelijk zullen maken waarom zij tegen het plaatsen van nieuwe kernwapens
zijn.
Het Willemsplein waaronder de schuilkelder
De dagen daarop zullen acties gehouden
verborgen is
worden samen met scholen, de gezondheidszorg en de kunstinstellingen in de stad. Op
12 mei tenslotte zal er, net als in Apeldoorn en Nijmegen, een regionale slotdag worden
gehouden, waarop de resultaten van de campagneweek bekend zullen worden gemaakt.
De opzet van het programma levert de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen opnieuw een
bijna paginagroot artikel in de plaatselijke pers op. Onder de kop ‘Arnhemse actieweek tegen
kruisraketten’ meldt De Nieuwe Krant: ‘Nieuw is in de Rijnstad dat bij de organisaties zowel
(linkse) politieke partijen als vakbonden worden betrokken. Een dergelijke samenwerking kon
de Arnhemse vredesbeweging nog niet eerder van de grond krijgen.’ En over de opzet van de
week: ‘De actieweek moet een regionaal vervolg worden op de grote vredesdemonstratie van
vorig jaar oktober en heeft tot doel het ‘brede verzet tegen kruisraketten zichtbaar en nog
breder te maken’. Ook de graafactie in het centrum van de stad wordt door het dagblad
aangekondigd. Woordvoerder Dick van der Meer van het SAV: ‘We willen met deze actie
benadrukken, dat de 200 plaatsen in deze kelder natuurlijk onvoldoende zijn en dat ook veel
mensen niet eens weten dat hij er is.’
Eind maart sturen de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen een uitnodiging rond om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de discussie met politici over het te verwachten plaatsingsbesluit: ‘Binnen afzienbare tijd moeten regering en parlement een standpunt bepalen over
een van de meestomstreden kwesties van na de Tweede Wereldoorlog, namelijk het al of niet
plaatsen van kruisvluchtwapens op Nederlands grondgebied. De harde vraag is of Nederland
een eigen koers durft te varen binnen het Westers bondgenootschap, of dat de lijn wordt
doorge-zet van het zich aanpassen aan de huidige trend tot moderniseren en het invoeren van
nieuwe wapensystemen op Europees grondgebied. Om nogmaals het verzet onder de Nederlandse bevolking tegen de plaatsing duidelijk te maken, organiseren de gezamenlijke vredesgroepen van 6 t/m 12 mei een landelijke aktieweek. In Arnhem hebben de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen (S.A.V.) besloten om – als onderdeel van die aktieweek – op dinsdagavond 8 mei een hoorzitting te organiseren in het Kerkelijk Cultureel Centrum van ‘Het Dorp’.
Voor deze hoorzitting worden lokale, provinciale en landelijke politici uitgenodigd om te komen
luisteren naar waarom (vertegenwoordigers van) maatschappelijke organisaties uit Arnhem
vinden dat er niet geplaatst moet worden in Nederland. Het I.K.V.-cabaret uit Hilversum zal op
deze avond een optreden verzorgen.’

Arnhem Mondiaal

96

Stichting Doca

Hoofdstuk 3

Een gemeentelijk vredesbeleid
Terwijl de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen drukdoende zijn met het voorbereiden
van de landelijke actieweek in mei, werkt de commissie ad hoc Vredesvraagstukken aan de definitieve versie van het advies aan de Arnhemse gemeenteraad over een in te stellen gemeentelijk
vredesbeleid. Nog één keer krijgen de vredesorganisaties de kans om commentaar te leveren,
wanneer de commissie op 28 maart voor de laatste maal bijeenkomt. Ten aanzien van de gemeentelijke betrokkenheid bij vredesvraagstukken is de commissie helder: ‘Dat er een gemeentelijke betrokkenheid bestaat bij het onderwerp vredesvraagstukken wordt algemeen onderkend.’ Op het eerste oog lijkt deze conclusie een open deur, maar in de voorgaande jaren lukte
het de Arnhemse vredesgroepen maar niet om dit basisuitgangspunt op de politieke agenda te
krijgen. Op basis van de nu bereikte eenstemmigheid zou mogen worden verwacht dat er ook
over de invulling van het beleid consensus is, maar dat ligt toch anders, zo stelt de commissie
vast: ‘Geconstateerd moet echter worden dat dit algemene uitgangspunt niet leidt tot eenstemmigheid over de vraag in hoeverre de gemeente zich daadwerkelijk moet bezighouden met ontwikkeling van activiteiten op dit terrein. Met name van de zijde van CDA, VVD en D’66 wordt
gesteld dat in principe de betrokkenheid van de gemeente zich moet beperken tot onderwerpen
waarover zij in het kader van de zorg voor de huishouding der gemeente kan beschikken en tot
het gebied waarover het gezag van de gemeente zich uitstrekt.’
Met een verwijzing naar het risico dat de burger te hoge verwachtingen gaat koesteren ten aanzien van de bevoegdheden en inzet van het gemeentebestuur, zouden deze partijen dan ook het
liefst zien dat de faciliteiten van gemeentewege voor vredesactiviteiten beperkt blijven. De
voorzitters van de linkse fracties in de commissie (PvdA, PPR, PSP en SP) vinden dit standpunt
echter veel te beperkt: ‘Zij zijn van mening dat activiteiten welke erop gericht zijn het rijksbeleid te beïnvloeden, wel degelijk deel moeten uitmaken van de gemeentelijke bemoeienis met
vredesvraagstukken, aangezien de gemeente op de bres behoort te staan voor het welzijn van
haar ingezetenen en er geen meningsverschil over kan bestaan, dat welzijn bij vraagstukken van
oorlog de vrede in het geding is.’
De verdeeldheid die ten aanzien van een al dan niet actief te voeren vredesbeleid in de commissie heerst, zal de samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem gedurende
alle jaren die volgen parten spelen. Het zal sterk van de inzet van een individuele wethouder of
ambtenaar blijken af te hangen of het vredesbeleid in Arnhem op onderdelen nu wel of niet in
daden wordt omgezet en voor hoe lang. In de loop van dit boek zal dan ook blijken dat de
Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties zich daardoor gedwongen hebben gezien om
een groot deel van hun tijd en energie (met wisselend succes) te steken in het activeren van het
gemeentelijk beleid op het gebied van vredesvraagstukken.

Informatie en faciliteiten
‘In de commissie is gesproken over het verstrekken van informatie en het geven van faciliteiten
aan bevolkingsgroepen ter verspreiding van de vredesgedachte.’ Ook op dit onderdeel is de
commissie verdeeld, zo meldt het rapport. De VVD- en CDA-fracties vinden dat de gemeente
hooguit een aanvullende taak heeft op het rijksbeleid op dit terrein. Het verstrekken van informatie moet maar vanuit ‘Den Haag’ worden gedaan, zo luidt bij hen de mening. Hoogstens valt
daarop een uitzondering te maken wanneer specifieke lokale omstandigheden daartoe aanleiding
zouden geven. De linkse fracties denken ook op dit punt heel anders over de materie: ‘Deze
fracties achten een actieve rol van de gemeente met betrekking tot voorlichting niet alleen zeer
gewenst doch ook geëigend, omdat de gemeente juist in dit opzicht als schakel tussen rijk en
burgerij moet worden beschouwd.’ Ook op dit punt refereren deze fracties dus aan de zorgtaak
van de gemeente jegens haar burgers. Bovendien heeft deze voorlichtende taak van het gemeentebestuur het effect dat de burger zelf ook doordrongen raakt van de gevaren die de vrede
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bedreigen en aldus een bijdrage kan gaan leveren aan het behoud van de vrede: ‘In de opvatting
van deze fracties past dat volledige medewerking van de gemeentelijke overheid wordt gegeven
aan het verstrekken van faciliteiten voor activiteiten in het kader van die bewustwording, waarbij gedacht kan worden aan het beschikbaar stellen van ruimte in het stadhuis (stadhuishal),
gemeentemuseum en schouwburg, en het verlenen van subsidies.’

Bescherming van de bevolking
De scheidslijn tussen de verschillende fracties zoals we die in bovenstaande onderdelen van een
op te zetten vredesbeleid zagen, tekent zich ook af wanneer het op maatregelen aankomt die van
gemeentewege genomen zouden moeten worden om de bevolking in tijden van oorlog te
beschermen. Het commissierapport hierover: ‘Bij de zin en/of onzin van het bouwen van
schuilkelders is in de beraadslagingen door de commissie uitvoerig stilgestaan. De leden van de
PSP, PvdA/PPR en SP-fracties zien geen nut in het bouwen van schuilkelders. Men spreekt hier
over ‘gemotiveerd niets doen’. Schuilkelders hebben naar de mening van deze leden in de
oorlogsvoering zoals die – naar zij verwachten – in West-Europa gevoerd zal worden – te weten
een nucleaire oorlog – nauwelijks of geen rendement. Hier is sprake van een ‘schijnveiligheid’.
Ook tegen chemische en bacteriologische strijdmiddelen bieden schuilkelders weinig of geen
bescherming.’ De andere fracties in de commissie zien dat niet zo. Zij zien een conventionele
oorlog nog niet meteen ontaarden in een allesvernietigende nucleaire escalatie. ‘Daar komt nog
bij, dat ook in en kernoorlog een schuilkelder
wel degelijk zijn nut kan hebben. Hierin kan men
in een grensgebied, te weten niet te dicht bij het
centrum van de explosie, maar toch wel zo dicht
dat men buiten een kelder ten gevolge van de
fall-out blijvend onherstelbaar letsel opdoet, toch
zeker een goede bescherming ondervinden.’
Zijn op dit punt de meningen binnen de commissie dus eveneens verdeeld, ook ten aanzien
van de eventuele financiële consequenties denken de verschillende fracties er totaal anders over. CDA, VVD en D’66 wijzen op het rijksbeleid dat stelt dat iedere burger in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor schuilgelegenheid. Vanuit de rijksbegroting wordt slechts jaarlijks een bedrag voor gemeenten gereserveerd
die de kosten van onderhoud van openbare schuilkelders moeten dekken. De linkse fracties
wijzen erop ‘dat het voor ‘de gewone man’ nauwelijks mogelijk is binnen het budget dat hem ter
beschikking staat nog ruimte te vinden voor voorzieningen in en rond de woning.’ De gemeente
zou als tegemoetkoming in de kosten een beroep moeten doen op de betreffende post op de
Rijksbegroting. De discussie op dit punt blijkt echter academisch, want zoals de commissie
vaststelt ten aanzien van dit budget: ‘Deze post is momenteel ten gunste van de bezuinigingen
zodanig aangesproken, dat nog hoofdzakelijk onderhoudskosten aan de bestaande schuilgelegenheden daaruit bekostigd kunnen worden.’
Ten aanzien van de voorlichtende rol van de gemeente bij de dreiging van een (nucleair) conflict lopen de meningen van de verschillende fracties in de commissie minder ver uiteen. Alleen
de VVD vindt dat ook op dit punt geen taak voor de gemeente is weggelegd. De overige fracties
zijn van mening dat het boekje dat de Engelse gemeente Leeds heeft uitgebracht, een voorbeeld
kan zijn voor een soortgelijke publicatie in Arnhem. Waar nog verschillend over gedacht wordt
is hooguit de nadruk, die al of niet op de nucleaire kant van oorlog wordt gelegd: ‘Er zal sprake
moeten zijn van een objectief zakelijk boekje, dat qua inhoud en presentatie door de raad gedragen wordt. De diverse aspecten van de gevolgen van een oorlog voor de bevolking moeten erin
terug te vinden zijn zonder bepaalde zaken méér of minder te belichten ten opzichte van andere
aspecten.’
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Kernwapenvrij, is dat mogelijk?
Met het aangeven van de mogelijkheid dat een gemeente zich kernwapenvrij kan verklaren en
dat middels een bordje aan de gemeentegrenzen kenbaar te maken, hebben de leden van de
Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen uiteraard nooit de bedoeling gehad om een gemeente
ook als daadwerkelijk kernwapenvrij te beschouwen. Want net zomin als een atoomexplosie
met alle catastrofale gevolgen van dien zich aan gemeentegrenzen houdt, zo houden machthebbers zich in tijden van oorlog niet aan wat een gemeentebestuur hun denkt voor te kunnen
schrijven. De waarde van een dergelijk voorstel schuilt echter in het kritische standpunt dat ermee wordt ingenomen en de protestwerking die het heeft richting landelijke overheid. Ook zou
een gemeente alles kunnen doen wat binnen de mogelijkheden ligt om opslag en transport van
atoomwapens binnen de grenzen te weren. En zo is er ook binnen de commissie over gediscussieerd: ‘Men kan zich als gemeente duidelijk non-coöperatief opstellen bij een aanwijzing door
de rijksoverheid tot gemeente binnen welks grondgebied kernwapens worden opgeslagen.
Gevolg van zo’n aanwijzing zal immers moeten zijn, dat bestemmingsplannen zullen moeten
worden verleend, zoals bouwvergunningen e.d. Bij al deze
zaken kan men als gemeente remmend werken.’
Ondanks de beperkte zin dus van een kernwapenvrij-verklaring
stemmen de fracties van PvdA/PPR, PSP en SP in de commissie vóór zo’n initiatief. D’66 ziet het nut er niet zo van in, al
was het maar vanwege de kosten van al die nieuwe bordjes bij
de invalswegen, maar de fractie geeft aan niet op voorhand te
zullen tegenstemmen. Anders ligt dat bij CDA en VVD. Zij zijn
faliekant tegen het voorstel: ‘De gemeente heeft niet alleen in
deze geen taak, doch het landelijk beleid mag ook niet door
acties van individuele gemeentes worden doorkruist. Een intentieverklaring als hier bedoeld is nietszeggend en wekt valse
verwachtingen. Deze intentieverklaringen zullen overigens het
landelijk beleid niet kunnen veranderen. Ware dat wel zo, dan
is het enig resultaat ervan dat men de problematiek ‘in de tuin
van de buurman’ deponeert.’

Vredeseducatie
Zo ver als de meningen van de verschillende fracties binnen de commissie ad hoc Vredesvraagstukken uiteenlopen als het gaat om een kernwapenvrij-verklaring of om een gemeentelijk
schuilkelderbeleid, zo eenstemmig is men wel weer over de vraag of vredeseducatie binnen de
gemeente al of niet gestimuleerd moet worden. Ter rechterzijde heeft men zelfs geen problemen
met het voorstel om hierbij van gemeentewege de nodige ondersteuning te verlenen: ‘Als startpunt zou gedacht kunnen worden aan het tot stand brengen van een tentoonstelling met een bijbehorende boekentafel die ten behoeve van de scholen zou kunnen worden vervaardigd en de
scholen langs zou kunnen reizen. De medewerking van de Onderwijs Begeleidingsdienst bij het
opstellen van dit project is onmisbaar, terwijl tevens de afdeling voorlichting van de gemeente
Arnhem bij zal moeten springen. Dat een en ander veel geld kost mag duidelijk zijn. Op deze
financiële aspecten komen wij nader terug.’
Dat het bij dit onderdeel van het gemeentelijk vredesbeleid niet bij een boekentafel blijft, zal in
de loop van dit boek nog blijken. Maar behalve het voorstel om een rondreizende boekentafel in
het leven te roepen, gaat de commissie nog een stap verder door ook een beroep te doen op het
onderwijs zelf: ‘Overigens zullen scholen aangemoedigd worden tot andere ‘vredesprojecten’,
teneinde de belangstelling van de leerlingen te wekken voor dit onderwerp. Een en ander dient
te worden verwerkt in het schoolwerkplan.’
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Internationale contacten
De laatste aanbeveling die de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen in hun Vredesprogramma Arnhem aan de commissie hebben gedaan, betreft het ontwikkelen van gemeentelijke
contacten op internationaal niveau. De commissie is voor dit onderdeel van het vredesprogramma echter het minst enthousiast. Gewezen wordt op de teleurstellende ervaringen die enkele studenten hebben opgedaan bij hun bezoek aan partnerstad Coventry en op het weinig succesvolle
bezoek dat wethouder Bert Kuiper bracht aan de eerste conferentie van de Wereldunie van
Vredessteden in oktober 1982. Toch meent men commissiebreed dat dit onderdeel niet te snel
van tafel geveegd moet worden: ‘Ondanks dit teleurstellend resultaat, verdient het aanbeveling
de acties van de gemeente Coventry gericht op het bevorderen van de vrede, steeds positief te
blijven benaderen.’
Ten aanzien van de vraag of Arnhem zich nu wel of niet moet aansluiten bij genoemde Wereldunie, gaat de commissie zelfs nog een stap verder: ‘De leden van de commissie menen allen, dat
het waarde kan hebben contacten met andere steden te leggen; deze contacten zullen, naar de
commissie verwacht, het meest zinvol zijn, indien het rechtstreeks contacten betreft tussen
burgergroeperingen uit Arnhem met gelijksoortige groeperingen in die steden (bijvoorbeeld in
scholen en/of kerken). Van contacten op bestuurlijk niveau verwachten de leden van de commissie geen optimaal resultaat, hoewel de PvdA, de PSP en de SP menen, dat deze contacten
wel zeker waardevol zijn of kunnen zijn.’
Gezien het standpunt dat de liberale en confessionele fracties in de commissie innemen ten
aanzien van de gemeentelijke taakstelling versus rijksbeleid, zou je mogen verwachten dat zij
bij een eventueel aangaan van internationale contacten eveneens zouden verwijzen naar ‘Den
Haag’. Opmerkelijk genoeg doet de VVD dat niet: ‘De VVD neemt op dit punt een iets algemener standpunt in en pleit ervoor ook contacten aan te gaan met steden in de derde wereld, het
verre oosten of een islamitisch land.’ Voorwaar een standpunt waarmee deze partij zich dichter
in de buurt plaatst van wat de Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties voor ogen staat
dan de linkse fracties op dat moment in de commissie. Dat hier echter sprake is van slechts een
tijdelijke opleving van het motto ‘vrijheid voor iedereen’ zal twee jaar later blijken wanneer de
gemeente Arnhem consequenties trekt ten aanzien van het apartheidsbeleid in Zuid-Afrika.
Voor wat betreft het lidmaatschap van de Wereldunie van Vredessteden komt de commissie
evenwel toch nog met een door alle leden ondersteunde aanbeveling richting gemeenteraad:
‘Wat betreft de vraag of de gemeente Arnhem lid moet worden van de Union Mondiale des
Villes Martyres, Villes de Paix menen de leden unaniem, dat het zinvol is ons aan te melden als
lid, de volgende conferentie van deze Union te bezoeken en daarna te bezien of we lid willen
blijven en wat Arnhem binnen de Union kan betekenen.’

Conclusies
De conclusies die de commissie ad hoc Vredesvraagstukken uit de beraadslagingen trekt, laten
zich in negen punten samenvatten en de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen kunnen zich
in de meeste aanbevelingen wel vinden. Dat de commissie stelt dat er een gemeentelijke betrokkenheid ten aanzien van vredesvraagstukken dient te bestaan, wordt uiteraard toegejuicht. Dat
de gemeente, als consequenties uit die betrokkenheid, dan ook aan actieve voorlichting op het
gebied van vrede zal moeten doen, kan vanzelfsprekend eveneens rekenen op instemming van
de vredesgroepen. Ook de praktische aanbeveling aan de raad dat de gemeente Arnhem een
voorlichtingsboekje dient te publiceren, met de uitgave van de Engelse gemeente Leeds als
voorbeeld, juichen de vredesgroepen toe. Daarbij geven ze aan dat er, net als in Leeds, een
kleine vergoeding kan worden gevraagd bij aanschaf door de burger om de gemeentelijke kosten te dekken. Het voorstel aan de raad om Arnhemse scholen aan te zetten om door middel van
een schoolwerkplan aan vredeseducatie doen, is ook al een punt van instemming. En dat daarbij
de Onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) en de afdeling Voorlichting van de gemeente ingeschakeld moeten worden al evenzeer. De aanbevelingen tenslotte dat er een rondreizende tentoonstelling over vredesvraagstukken moet komen en dat er internationale contacten aangegaan
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moeten worden om de vredesgedachte te versterken, waren ook al voorstellen die de commissie
van de vredesgroepen overneemt.
Wel dringt het SAV erop aan om als gemeente zelf het voortouw te nemen bij het aangaan van
een stedencontact achter het IJzeren Gordijn. Hetzelfde geldt voor de wat al te voorzichtige aanbeveling van de commissie om eerst maar eens bij een conferentie van de Wereldunie van Vredessteden te gaan kijken voordat er tot actieve deelname wordt overgegaan. De vredesgroepen
vinden dat de gemeente Arnhem zich daarin wat al te passief opstelt, zoals ook de contacten met
Croydon en Coventry beter benut zouden kunnen worden voor vredesbevorderende activiteiten.
Twee punten uit de aanbevelingen aan de raad zijn niet of niet helemaal naar de zin van de
Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen. Het schuilkelderbeleid van de gemeente is in de
discussie niet goed uit de verf gekomen en ontbeert de nodige duidelijkheid. En voorts is de
aanbeveling om toch maar geen bordjes met kernwapenvrije gemeente aan de grens te plaatsen
een wat al te makkelijk standpunt. Zij wijzen er in hun commentaar op dat het dan weliswaar
niet zozeer om die bordjes gaat, als wel dat de raad zich duidelijk uitspreekt over het door de
landelijke overheid gevoerde kernwapenbeleid en die bezorgdheid ook aan de burgerbevolking
van de stad toont.

Hoofdstuk 4

De actieweek tegen de kruisraketten
Met het toesturen van de aanbevelingen over een uit te voeren gemeentelijk vredesbeleid aan de
Arnhemse gemeenteraad lijkt het meeste werk van de commissie ad hoc Vredesvraagstukken er
in maart 1984 op te zitten. De fracties krijgen drie maanden de tijd om de notitie door te nemen
waarna de raad er op 25 juni een besluit over zal nemen.
De Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen zijn inmiddels alweer druk in de weer met de
voorbereidingen voor de Actieweek tegen Kruisraketten die medio mei landelijk wordt gehouden. En omdat het onderwijs door het Komitee Kruisraketten Nee (KKN) als een van de
sectoren is benoemd waar gemobiliseerd moet worden tegen de komst van nieuwe kernwapens,
besluit het SAV om een enquête op alle Arnhemse basisscholen te houden. Daarmee alvast een
voorschot nemend op de door de gemeenteraad te onderschrijven plaatselijke vredeseducatie.
‘Vredesonderwijs’, zo schrijven de vredesgroepen aan schoolleiding en oudercommissies, ‘staat
op het ogenblik volop in de belangstelling. Dat is
vrij vanzelfsprekend, denken wij. Ten eerste kunnen we de problemen in de wereld niet buiten de
kinderwereld houden; ook kinderen hebben hun
vragen en angsten hierover. Ten tweede zijn de
kinderen van nu de volwassenen van morgen,
daarom zullen ze toegerust moeten worden met
allerlei vaardigheden en inzichten voor straks.’
Vervolgens wijst het SAV naar de goede resultaten die op een basisschool in het naburige Zevenaar zijn bereikt, waarbij leerlingen vanaf de tweede klas (groep 4) aan een enquête hebben
meegedaan over hoe ze zelf over ruzie denken en hoe zij hun onderlinge conflicten proberen op
te lossen. Tezamen met deze vragenlijst wordt een modelbrief aan de scholen gestuurd waarmee
de schoolleiding zich kan richten tot de ouders met het verzoek mee te doen aan de discussie
over vredesonderwijs.
Behalve dit initiatief richting Arnhemse basisscholen, benaderen de Samenwerkende Arnhemse
Vredesgroepen ook de leden van de fracties in de Provinciale Staten met de uitnodiging om op 8
mei naar het Kerkelijk Cultureel Centrum (KCC) in Het Dorp te komen om te horen hoe
Arnhemse burgers denken over het plaatsen van nieuwe kernwapens in Nederland en de rest van
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Europa. De stap is in zoverre nieuw dat nu eens niet lokale bestuurders worden bevraagd, maar
vertegenwoordigers van het provinciebestuur. Daarmee sluiten de vredesgroepen aan bij de oproep van het landelijke KKN om ditmaal vooral regionaal te werken.

Breed Platform Arnhem tegen Kruisraketten
Op 2 april 1984 wordt in Arnhem opnieuw een stap vooruitgezet in de strijd tegen nieuwe
kernwapens, wanneer de eerste bijeenkomst plaatsvindt van het Breed Platform Arnhem tegen
Kruisraketten. Behalve de organisaties die we kennen uit het samenwerkingsverband SAV, zijn
er op deze oprichtingsvergadering ook vertegenwoordigers aanwezig van de PPR, het Turkse
AKDD, D’66, CPN, Nivon, PvdA, FNV en de jongerenorganisaties Rebel en Jongeren tegen
Kernwapens.
Met het op deze avond unaniem onderschrijven van de doelstellingen zoals geformuleerd door
het Landelijk Overleg Vredesorganisaties (LOVO), waarbij een breed gedragen en geweldloos
verzet tegen kernwapens wordt nagestreefd, is de oprichting van het nieuwe Arnhemse platform
een feit. Vervolgens worden er meteen spijkers met koppen geslagen, want aan het eind van de
vergadering is het actieprogramma voor de maand mei gereed. De onderdelen variëren per dag
en per doelgroep en lopen uiteen van kerkwakes en rommelmarkt tot een 1 mei-demonstratie en
de al eerdere genoemde marathon naar Zutphen. Ook het Arnhemse Vrouwenhuis doet ditmaal
mee door de verschillende vrouwenorganisaties binnen het platform onderdak te verlenen voor
een cabaretavond, terwijl jongerencentrum Willem I een muziekavond voor de Arnhemse jeugd
zal organiseren. Naast de ook al eerdergenoemde discussieavond met provincievertegenwoordigers, doet het FNV tenslotte een duit in het zakje door een symbolische werkonderbreking van
een kwartier aan te kondigen. Dit bij wijze van voorschot op mogelijk te volgen grotere prikacties door de vakbonden. Dat er een zekere routine ontstaat in het organiseren van dit soort
campagnes blijkt ook uit de structuur die aan dit nieuwe samenwerkingsverband wordt gegeven.
Op alle afzonderlijke onderdelen wordt een werkgroep gezet die met een vaste contactpersoon
en een eigen werkwijze de activiteit uitvoert. Zo is er een werkgroep bedrijfsleven, een werkgroep kunst en cultuur en een
werkgroep scholen. Maar zo is er bijvoorbeeld ook een speciale
werkgroep slotdag en een coördinatiewerkgroep die ten doel
heeft om het totaaloverzicht te bewaken. Waar een werkgroep te
maken dreigt te krijgen met onderbezetting, wordt het standpunt
gehuldigd dat het beter is om een activiteit pas door te laten
gaan als de plannen haalbaar zijn: ‘Beter vijf goede acties dan
tien slechte’, aldus het verslag.
Ook hieruit blijkt dat de organisaties geleerd hebben van het te
lang op het tandvlees lopen. Ook wordt iedere aan het platform
deelnemende organisatie gevraagd om een garantiebedrag te
reserveren om onverwachte kosten te dekken. In de aanloop
naar de actieweek zal de Werkgroep Weigering Defensiebelasting een actie houden bij het plaatselijk energiebedrijf Gewab
(voorloper van de Nuon) door een eerder ingehouden bedrag voor gas- en lichtaansluiting
contant te betalen. Daarmee wordt de aandacht gevestigd op het feit dat een vijfde deel van de
btw-afdracht over de energienota naar de Defensiekas vloeit. Tenslotte besluiten de
vredesgroepen om ook een internationaal signaal af te geven. Want net zomin als gewacht werd
op de gemeente om te komen met initiatieven op het gebied van vredeseducatie, zo wordt
gewacht op het aanhalen van de vredescontacten door de gemeente met de partnersteden
Croydon en Coventry. Aan het einde van deze eerste bijeen-komst wordt collectief een oproep
aan beide steden ondertekend waarin opgeroepen wordt het ideaal van een kernwapenvrij
Europa te onderschrijven.
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Aanloop naar de actieweek
In de aanloop naar de actieweek tegen de kruisraketten groeit het animo in Arnhem om eraan
mee te doen met de dag. Studenten van de Docentenopleiding Dramatische Vorming (DDV)
sluiten zich bij het platform aan. Het Filmhuis biedt aan om met een aangepaste programmering
te komen. De Turkse AKDD besluit ook onder Marokkaanse organisaties te gaan werven. De
Arnhemse kunstacademie biedt ondersteuning aan, het Arnhems Interscholair Orkest plant een
extra uitvoering in de actieweek en Arnhemse scholieren kondigen een breed gedragen scholierenstaking aan. Het Breed Platform, zoals het samenwerkingsverband in de wandeling inmiddels is gaan heten, komt in die aprilmaand nog tweemaal bijeen en iedere bijeenkomst levert
weer meer deelnemers en activiteiten op. De NOS en de VARA hebben inmiddels aangekondigd de landelijke acties live te zullen verslaan en in het hele land worden gemeentebesturen
onder druk gezet om medewerking te verlenen aan wat een heuse volksoploop lijkt te gaan worden.
Een en ander blijft ook op het politieke front niet zonder gevolgen, want zeer tegen de wens van
het landelijke CDA in, neemt een groep CDA-leden in de provincie Gelderland het initiatief tot
een grote advertentie in enkele dagbladen waarin zij, gesteund door enkele honderden CDAleden, stellen dat het landelijk bestuur van de partij niet om de discussie over plaatsing van
nieuwe kernwapens heen kan. Oud-voorzitter van het Arnhemse CDA en initiatiefnemer van de
oproep Jan Vierdag in De Nieuwe Krant van 20 april: ‘Alle politieke partijen praten over
kruisraketten, maar de kwestie is niet op de agenda voor de CDA-partijraad gezet. Alsof er
belangrijker zaken zijn! Kruisraketten mogen beslist niet verdwijnen in de sfeer van regeerakkoorden. Dat móeten we uitpraten.’ Door de advertentieactie is het nu voor het CDA een stuk
moeilijker geworden om zich te verschuilen achter andere gezagsdragers en de NAVOakkoorden.
Daags voor de actieweek, die op 6 mei van start zal gaan, komen de leden van het Breed Platform nog eenmaal bijeen om het hele programma door te lopen. Dan blijkt dat niet alle onderdelen realiseerbaar zijn. Het popcentrum Stokvishal is onverwacht op last van het gemeentebestuur ontruimd en ook het straattoneel gaat niet door. In plaats daarvan wordt de deelnemers
aan de manifestatie bij het stadhuis verzocht om beplakte en beschilderde dozen mee te nemen.
Terwijl een petitie tegen kruisraketten overhandigd zal worden aan het gemeentebestuur, zal van
die dozen een kartonnen muur gebouwd worden die symbool zal staan voor ‘de bouwstenen
voor de nieuwe samenleving’. Ook het plan van de Jongeren tegen Kernwapens en Rebel om
vredesduiven op te laten, blijkt niet haalbaar. Daarentegen lukt het de organisatie Nanai (Nederlandse Actiegroep Noord-Amerikaanse Indianen) om twee Canadese Cree-indianen naar Arnhem te halen die verslag zullen doen van de gevolgen van uraniumwinning op hun grondgebied.
Het Arnhemse huis-aan-huis blad Arnhemse Koerier besteedt in een paginagroot artikel aandacht aan de actieweek. Onder de kop ‘Actieweek tegen kruisraketten’ wordt het volledige
programma voor die week afgedrukt, een gratis bijdrage dus aan de paar duizend folders die
intussen gedrukt en verspreid zijn in de stad.
Het dagblad De Nieuwe Krant heeft intussen tot verbazing van velen vastgesteld dat ruim de
helft van de Arnhemse scholieren tegen het plaatsen van kruisraketten is. Zes leerkrachten van
zes middelbare scholen in Arnhem hebben onder de twee hoogste klassen een enquête gehouden
waaruit gebleken is dat van de 2.100 ondervraagde leerlingen er 1.152 tegen waren. Verrassend
aldus het ochtendblad ‘omdat recente onderzoeken onder de schooljeugd tot de conclusie leidden dat er politiek en maatschappelijk gezien sprake is van een verrechtsing van de schooljeugd.’

Actieweek vol verrassingen
Ook andere verrassingen doen zich in die week voor. Zo doet wethouder Daan van de Meeberg
(PvdA) de deelnemers aan de Vredesmarathon naar Zutphen op 5 mei uitgeleide. Refererend
aan de kransen die ter gelegenheid van Dodenherdenking nog bij het oorlogsmonument liggen
wenst hij de lopers succes toe: ‘Daar liggen de bloemen van de vierde mei. Maar een dodenherdenking is zinloos wanneer daar niet een vervolg op komt. De vijfde mei is een vredesdag bij
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uitstek en het is goed om te beseffen dat vrede niet iets is dat vanzelf komt. Daar moeten we met
z’n allen aan werken (..). Schieten voor de vrede slaat als een tang op een varken. Vandaar dat
ik u allen toewens: ga in vrede!’
Verrassend is vervolgens ook het besluit
dat genomen wordt om de marathon niet in
Zutphen te laten eindigen, maar van daaruit een fakkelloop te organiseren naar de
vliegbasis bij Woensdrecht om te protesteren tegen het feit dat de basis in gereedheid wordt gebracht voor de stationering
van kruisraketten.
Voor nog meer verrassing zorgt een dag
later echter het besluit van het gemeentebestuur om Arnhemse ambtenaren niets in
de weg te leggen indien zij besluiten tot
een korte, demonstratieve werkonderbreking tegen de plaatsing van nieuwe kernwapens. De Nieuwe Krant van 7 mei meldt het bericht met een dik onderstreepte kop: ‘Staking
ambtenaren mag’. Aanleiding tot het besluit vormt een motie die door de Arnhemse fractie van
de PSP is ingediend en waarin de mogelijkheid tot een werkonderbreking wordt voorgesteld. En
ofschoon een meerderheid van de gemeenteraad zich tegen de staking uitspreekt en ook de
meeste wethouders tegen zijn, wordt de (symbolische) staking toch toegestaan. De Nieuwe
Krant schrijft: ‘Een meerderheid van het college van burgemeester en wethouders is weliswaar
van mening dat de ambtenaren niet mogen staken omdat het hier gaat om een landelijke
aangelegenheid en niet om een arbeidsconflict tussen de ambtenaren en hun werkgever de
gemeente Arnhem, maar heeft begin dit weekeinde niettemin besloten een werkonderbreking te
gedogen.’ Ofschoon het slechts gaat om een aangekondigde werkonderbreking van een kwartier, illustreert de toestemming van het gemeentebestuur wel de controverse die groeiende is
tussen lokale overheden en regeringsbeleid. Wanneer de overheid immers niet meer ‘met één
mond spreekt’, staat de structuur van de staatsinrichting als geheel ter discussie. De Arnhemse
situatie (maar ook in andere gemeenten zullen ambtenaren een werkonderbreking houden) is
feitelijk dus historisch, hetgeen door relatief weinigen op dat moment als zodanig wordt beseft.
Overigens staat de werkonderbreking van de ambtenaren niet alleen, maar is het een onderdeel
van een algehele werkonderbreking die op 10 mei in Nederland wordt gehouden. Onder de titel
‘Nederland staat stil’ roepen FNV en AbvaKabo middels advertenties in de landelijke dagbladen hun leden op om die ochtend van kwart voor 12 tot 12 uur het werk neer te leggen, een
oproep die in alle sectoren van werkend Nederland breed wordt opgevolgd tot woede van
werkgevers die van hun personeel eisen dat zij het verloren gegane kwartiertje in eigen tijd
inhalen …
Niet alleen de Nederlandse werknemers doen in groten getale mee aan de actie, ook scholieren
laten van zich horen en geven hun eigen invulling aan de werkonderbreking. Leerlingen van de
Arnhemse scholengemeenschap Thorbecke en het Gelders Lyceum trekken naar Velp waar de
minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek woont. Onder het motto ‘Je bent jong en
je wilt ze niet’ (een variant op de landmachtwerving uit die jaren: Je bent jong en je wilt wat)
plaatsen zij een van karton vervaardigde kruisraket in de tuin en houden een aan de jaren 60
herinnerende sit-down op het gazon. De actie is meteen groot nieuws in de plaatselijke pers,
zoals de hele week door uitgebreid verslag zal blijken te worden gedaan van alle programmaonderdelen van de actieweek.

Actieweek een succes
Opnieuw lijkt de sfeer van onderlinge solidariteit zoals door zo velen ervaren tijdens de
demonstraties van november 1981 en oktober 1983 over het land te waaien, want de actieweek
tegen de kruisraketten van 5 tot 12 mei 1984 wordt ronduit een succes.
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Naar schatting een miljoen werknemers leggen op die 10e mei het werk voor een kwartier neer,
daarvan alleen al de helft FNV-leden. Daarbij zijn het vooral de sectoren industrie, bouw en
ambtenaren die meedoen. Alleen al in de industrie leggen aldus het FNV 200.000 mensen het
werk neer. De ambtenarenbond AbvaKabo meldt dat er uit hun leden 75.000 werkonderbrekers
zijn, terwijl de onderwijzersbond ABOP schat dat er tussen de 10.000 en 15.000 leerkrachten
aan de actie meedoen, daarbij gesteund door enkele tienduizenden leerlingen.
Toch heeft de actie niet de gevolgen waar de werkgevers voor vreesden. Terwijl bijvoorbeeld in
Amsterdam het openbaar vervoer volledig stil komt te liggen, wordt in Utrecht en Den Haag
niet gestaakt. In Rotterdam rijden de bussen niet, terwijl de metro weer wel blijft rijden. De
Nederlandse Spoorwegen meldt dat er van de 280 treinen maar 10 of 15 stil hebben gestaan,
hetgeen volgens het Komitee Kruisraketten Nee! het gevolg is van een dreigende houding van
de NS-directie jegens het personeel aan de vooravond van de actie.
Ook in andere sectoren loopt de deelname uiteen. Zo doen van de publieke omroepen alleen de
klassieke zender Hilversum 4 mee aan de actie. Sommige supermarkten sluiten de kassa’s,
terwijl in weer andere winkels van een werkonderbreking helemaal niets te merken valt. En
terwijl FNV en de dienstenbonden volop meedoen aan de actie, houdt het CNV de boot af: ‘Als
organisatie staan we blanco tegenover de actie. Maar onze leden hebben een eigen
verantwoordelijkheid. Veel CNV-leden, die tevens IKV-sympathisant zijn, zullen er toch aan
meedoen.’ En uiteraard is er ter rechterzijde weer het Oud Strijders Legioen (OSL) onder
leiding van voorzitter Prosper Ego die met tegenacties komt. Huurde de organisatie van oudmilitairen en NAVO-adepten in 1981 en 1983 al vliegtuigjes die met kernwapenreclame boven
de demonstraties vlogen, nu zullen de leden de vijf minuten
stilte tijdens de actie gaan verstoren: ‘Jammer dat het protest
gedecentraliseerd plaatsvindt. Het is ondoenlijk om boven heel
Nederland vliegtuigen te laten rondcirkelen. Toch zullen we
van ons doen horen. Onze sympathisanten zullen vandaag de
NAVO-vlag buiten hangen. Ook zullen de mensen die vóór de
komst van de kruisraketten zijn, de stakingsstilte doorbreken.
Vanaf het moment dat de stakers stilte in acht nemen, zullen wij
juist lawaai maken met alle middelen die we tot onze beschikking hebben.’
Misschien dat dit tegengeluid nog voor enige opluchting zal
hebben gezorgd in het Amerika van Ronald Reagan, want een
team van CBS filmt door heel Nederland gedurende de
actieweek en direct na afloop van de werkonderbreking op 10
mei wordt de tv-documentaire over de onrustbarende situatie
bij bondgenoot Holland op de Amerikaanse tv-schermen uitgezonden.
In Arnhem wordt de actieweek op 12 mei afgesloten met een manifestatie in het park Sonsbeek.
Daaraan voorafgaand is er een programma in alle zalen van het voormalige vakbondsgebouw
KAB aan de Rosendaalsestraat. Niet alleen zorgt een doorlopend programma van muziek, dans,
poëzie en film voor veel ontspanning na een week van hard werken, maar functioneert het gebouw tevens als ontmoetings- en evaluatiecentrum van de regionale organisatoren van de actieweek. Gemeenteambtenaar Aris Kon, tevens PSP-lid, houdt in een tot schuilkelder omgebouwde zaal een toespraak over een falend veiligheidsbeleid van de gemeente.
De dag ervoor zijn het vooral de scholieren die indruk maken met een massale opkomst rond de
AKU-fontein in het centrum van de stad, ondanks dat sommige schooldirecties straf in het vooruitzicht stellen wegens spijbelen … De naar schatting 1.000 scholieren uit het middelbaar en
beroepsonderwijs luisteren er naar muziek en sprekers en het onderwijs komt op menige school
geheel stil te liggen die dag. Ook Arnhemse ambtenaren laten zich die dag niet onbetuigd; voor
het stadhuis vormen zij een menselijke keten die uit protest tegen het kernwapenbeleid van de
regering een kwartier lang stil blijft.
Onder de kop ‘Vooral scholieren in geweer tegen kruisraketten’ doet De Nieuwe Krant verslag
van alle acties in en rond Arnhem. Overigens wijdt de krant in dezelfde editie twee pagina’s aan
het ontbreken van atoomschuilkelders in de stad. Een rondje door de regio leverde aldus de
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krant hetzelfde beeld op: dichtgestorte, ondergelopen of veel te kleine schuilkelders en vooral
ambtenaren die geen enkel nut zien in een schuilkelderbeleid: te duur en gezien de grootte van
de bevolking ‘een druppel op de gloeiende plaat.’ Alleen onder een kantorenflat in Apeldoorn is
een opvang gerealiseerd voor 7.000 inwoners, maar langer dan twee weken kan daar gezien de
beperkte voedsel- en watervoorraad geen opvang geboden worden.

Slotmanifestatie
Op zaterdagmiddag 12 mei verzamelen zich rond 2.500 demonstranten rond de Witte Villa in
het Sonsbeekpark. Daar vindt de slotmanifestatie plaats van de ook in Arnhem succesvol
verlopen actieweek tegen de kruisraketten. ‘Onze defensie wordt steeds meer een bedreiging
voor de wereldvrede in plaats van een bescherming tegen vijanden. En ze vreet gigantische
investeringen. De regering bezuinigt, maar niet op de kruisraketten. Ze kan beter nar huis
gaan.’ FNV-districtsbestuurder Simon van de Pol windt op het podium bepaald geen doekjes
om wat de vakbeweging van het kabinetsbeleid vindt. Net zomin overigens als Dick van der
Meer die de menigte namens het Breed Platform toespreekt: ‘Als de Haagse heren beslissen tot
plaatsing, dan verklaren zij de burgeroorlog aan een groot deel van de Nederlandse samenleving. En dan zal ons ‘neen’ op andere manieren
klinken. De politici hebben niet het recht om ons uit
te leveren aan massale zelfmoord.’ Dat de angst voor
totale vernietiging niet alleen voor beide activisten
geldt, illustreert die middag bijvoorbeeld ook Gerda
van den Bosch-Brethouwer. Als burgemeester van
Brummen wijst zij in haar toespraak tot de demonstranten op de noodzaak om politici te beoordelen op
hun vredelievendheid: ‘Wij laten ons het zwijgen niet
opleggen. Vele duizenden in Nederland roepen de
levenden, tegen de dood. Laten we die stemmen ook
in de verkiezingen gebruiken. Laten we de politici beoordelen opde belangrijkste vraag: hoe staan zij
tegenover de kruisraketten. Al het andere is immers
overbodig als de wereld wordt vernietigd.’
Tot verrassing van velen is er behalve een vertegenwoordiger van de Duitse Grünen nog een
vijfde spreker op die middag: schrijver Aad den Doolaard. Zelf in zijn jonge leven activist geweest, komt hij, inmiddels 81 jaar, de demonstranten een hart onder de riem steken. Zijn
toespraak zal na het weekeinde integraal in de Arnhemse pers worden opgenomen. Ook hij
verwijst naar het individueel recht om te weigeren tegen de eigen overtuiging in aan iets mee te
werken: ‘Maar geen enkele Nederlander is verplicht vrijwillig mee te bouwen aan zijn eigen nucleaire brandstapel. Ergens moet de helse cirkel van angst en wantrouwen doorbroken worden.
Waarom, na Noorwegen en Denemarken, ook niet hier? Daarom: alle kernwapens de wereld
uit, ook uit Nederland.’
Na een demonstratieve tocht door de binnenstad wordt de protestmiddag afgesloten met het
symbolisch verbranden van alle meegevoerde kartonnen en houten kruisraketten, iets waar de
Arnhemse brandweer schoorvoetend mee akkoord gaat, mits ‘voortdurend toezicht wordt uitgeoefend door een meerderjarig persoon en in de omgeving van het vuur een zandschop met een
hoeveelheid van tenminste 0,25 m³ zand wordt voorhanden gehouden.’
In hun slottekst wijzen de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen erop dat wanneer de
Nederlandse regering zwicht voor het protest van de bevolking er nog altijd 572 minus 48
nieuwe kernwapens in West-Europa worden geplaatst: ‘We zullen ervoor moeten waken dat er
dan een wig gedreven wordt in de gelederen van de vredesbeweging.’ De ‘crisisvariant’ die de
regering die week echter op tafel heeft gebracht, namelijk de kruisraketten pas vanuit de VS
binnen te vliegen wanneer de Sovjet-Unie tot agressie overgaat, toont aan dat vooralsnog wordt
geprobeerd de kool en de geit te sparen. In afwachting van een definitief besluit kan dan namelijk doorgebouwd worden aan het ombouwen van het vliegveld Woensdrecht tot kruisrakettenbasis. De SAV hierover op de slotdag: ‘Maar of er wel of niet geplaatst zal worden, zegt nog
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niets over een ander verschijnsel. Dat er nu voor de militairen geen stuk speelgoed is bijgekomen, heeft miljarden guldens gekost. Tegelijkertijd sterft er op aarde iedere 3 seconden een kind
aan ondervoeding. Alleen al in deze aktieweek zijn er 201.600 kinderen gestorven. Dit gaat
door, week in week uit, en iedere dag weer zijn duizenden mensen bezig om steeds betere,
grotere en verfijndere wapens te ontwikkelen. In de hallen van de grote defensie-industrieën
staan nu alweer de modellen van de verbeterde kruisraketten klaar. Op hun tekentafels liggen
de ontwerpen van nieuwe systemen tegen nog niet bestaande vijandelijke wapens.’

Behalve de kruisraket plande de NAVO ook de stationering in West-Europa van de
verrijdbare Pershing II. Deze raket voor de middellange afstand kon net als de
Tomahawk Cruise Missile met een kernlading worden uitgerust.
De kruisraket is ontwikkeld door het Amerikaanse wapenconcern
Raytheon, de Pershing II door Martin Marietta.
(Foto The National Interest)

Hoofdstuk 5

Terugblikken en vooruitkijken
In het NAVO-hoofdkwartier te Brussel en in het regeringscentrum in Den Haag zit men na alle
commotie rond de landelijke actieweek tegen de kruisraketten niet stil en dus moet er ook in
Arnhem na een korte rustperiode weer aangepakt worden. Bovendien circuleert het bericht dat
de regering op 1 juni het vermaledijde besluit over de plaatsing van kruisraketten in Nederland
zal nemen. Tegelijkertijd gaat echter ook de mare rond dat dit besluit dan níet genomen zal worden en dat het kabinet Lubbers zal vasthouden aan de al eerder aangestipte ‘crisisvariant’: pas
besluiten tot plaatsing, dat wil dan zeggen het binnenvliegen van de 48 kruisraketten, wanneer
het Oostblok dreigt met een – al dan niet nucleaire – aanval op het Westen.
Woordvoerder van het Breed Platform Arnhem tegen Kruisraketten Dick van der Meer laat op
22 mei van dat jaar 1984 dan ook een rondzendbrief uitgaan waarin hij de lidorganisaties
uitnodigt voor een bijeenkomst waarop niet alleen op de actieweek zal worden teruggeblikt
maar ook bezien zal worden hoe nu als vredesgroepen verder te gaan: ‘Er zijn mensen die zoiets
‘evalueren’ noemen, wij zullen ons daar dan ook maar aan bezondigen en de afspraak voor a.s.
maandag 28 mei gebruiken om de aktieweek te evalueren. Daarnaast moeten we met elkaar bekijken of de samenwerking zoals die geweest is moet worden voortgezet. Hoe die er dan in de
toekomst uit gaat zien is dan de volgende vraag, maar daar vinden we wel weer een antwoord
op.’
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Op dezelfde dag dat de uitnodiging voor die evaluatiebijeenkomst de deur uit gaat, beantwoordt
Koos Rietkerk (VVD), op dat moment nog minister van Binnenlandse Zaken, vragen van Kamerleden over een boycotactie door de gemeente Zaandam van een aannemingsbedrijf. Het
bedrijf uit die stad is van plan is in te tekenen bij de bouw van de kruisrakettenbasis op Woensdrecht. Dat de gemeente Zaandam CPN-bestuurders telt
en de vraagstellers van VVD-huize zijn is geen toeval en
de voorzet die de Kamerleden geven wordt dan ook door
de minister vakkundig ingekopt: ‘Het aanbesteden als
zodanig behoort tot de autonome bevoegdheid van het
gemeentebestuur en moet derhalve tot de huishouding
van de gemeente worden gerekend. Echter, het bij voorbaat uitsluiten van bedrijven van opdrachten door gemeenten wegens betrokkenheid van dat bedrijf bij activiteiten die de gemeente niet welgevallig zijn, kan in
konkrete gevallen in strijd met de wet zijn.’ Vooral de
term ‘niet welgevallig’ die de minister uitdrukkelijk bezigt in zijn antwoord, moet nog lang nageklonken hebben in de bestuurlijke burelen, want tal van gemeenten
overwegen een uitsluitingsbeleid te hanteren jegens bedrijven en instellingen die met de kernwapenkwestie te
maken hebben. Al naar gelang de samenstelling van college en gemeenteraad leidt de neiging tot een dergelijk
beleid tot instemming of tegenwerking. En het zal dan ook niet lang duren voordat in Arnhem
een soortgelijk conflict uitbreekt en wel een met ernstige gevolgen, zij het op een ander terrein,
namelijk dat van een gemeentelijk anti-apartheidsbeleid.

Terugblik op de actieweek
Terugblikkend op de actieweek tegen de kruisraketten zijn de meeste vertegenwoordigers van
het Breed Platform het op de evaluatiebijeenkomst wel met elkaar eens. De marathon naar Zutphen was met 1.200 deelnemers (lopend of fietsend) een succes, de kerkwakes die gehouden
waren om de aandacht op het programma van de week te vestigen hebben als zodanig goed gewerkt en de opkomst bij de schuilkelderactie op het Willemsplein was ‘bemoedigend groot’.
Ook de hoorzitting met provinciebestuurders was met een opkomst van 17 organisaties naar tevredenheid, evenals de scholierenstaking, waar naar schatting 2.000 leerlingen uit het middelbaar en voortgezet onderwijs in en rond Arnhem aan meededen. Ook het feit dat deze leerlingen
het daarbij niet lieten, maar circa 900 protestbrieven aan met name CDA-Kamerleden schreven,
vergrootte het succes van dit onderdeel van de actieweek. De conclusie dat alle onderdelen van
een leien dakje gingen, zou echter misplaatst zijn. De route van de demonstratie die voor het
merendeel door uitgestorven straten is gegaan, wordt in het verslag van de bijeenkomst als
‘knap waardeloos’ gekwalificeerd, terwijl de publiciteit in de aanloop van de actieweek ronduit
‘slecht’ wordt genoemd. Ook de regionale bijeenkomst in het KAB-gebouw is als te onoverzichtelijk ervaren en met een opkomst van naar schatting 700 mensen ‘nogal teleurstellend’.
Daarvan waren er 200 werknemers die aan de werkonderbreking hebben meegedaan aldus het
FNV, dat ook nog meldt dat bij metaalbedrijf Billiton 70 arbeiders het werk hadden neergelegd.
Ook over de afsluitende manifestatie in het Sonsbeekpark tenslotte is men kritisch: ‘Te veel
sprekers waardoor Aad den Doolaard pas aan de beurt kwam toen een deel van de demonstranten al huiswaarts keerde’.
Niettemin besluiten de aanwezigen om verder te gaan met de acties en daarbij aan te sluiten bij
de landelijke manifestaties die door het IKV op poten wordt gezet in Utrecht, Rotterdam en Den
Haag. Onder de titel Omloop van het volk zullen deze manifestaties en demonstraties
plaatsvinden aan de vooravond van het parlementaire debat over het te verwachten plaatsingsbesluit. Tijdens de debatten zelf zullen lawaaidemo’s op het Binnenhof worden gehouden en
zullen zoveel mogelijk mensen zich ziekmelden op het werk (‘Hol-landitis’). Omdat lang niet
iedereen in staat is om de reis naar de randstad te maken, is het voorstel om ook op zoveel
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mogelijk plaatsen in het land stedelijke manifestaties te houden. Jongeren tegen Kernwapens
komt met het voorstel om het dan ook niet langer bij demonstreren te houden, maar een stap
verder te gaan in de vorm van blokkades. Dat hierdoor ook steeds meer wrevel groeit tussen
vredesactivisten en orde-handhavers zal later die zomer blijken.

Nieuwe plannen
Tussen de bedrijven door wordt op 16 mei bij notaris Huib Tielens
te Arnhem (kosteloos) de SAV tot een stichting geformaliseerd,
waarbij Dick van der Meer als voorzitter, Bert Oostveen als
secretaris en Nanny de Jong als penningmeester de eerste drie
bestuursleden zijn. Als doelstelling wordt in de statuten geformuleerd: ‘Het bevorderen van het uitwisselen van informatie over en
de coördinatie van akties met betrekking tot de vredesproblematiek en het verlenen van hulp en geven van advies betreffende
soortgelijke akties, alles in de ruimste zin van het woord.’
De inschrijving vervolgens bij de Kamer van Koophandel is niet
meer dan een formaliteit, vooral bedoeld om bij officiële handelingen en subsidieaanvragen een
wettige organisatie te zijn. Veel woorden maakt de SAV aan deze stap dan ook niet vuil. Maar
de nieuwbakken stichting kan op dat moment ook niet bevroeden dat juist die adviestaak al
binnen enkele jaren tot het hoofddoel van het samenwerkingsverband zal uitgroeien.
Eveneens tussen de bedrijven door worden in de stad post- en telefooncirkels opgezet. Eind mei
zijn het er al 13 waaraan in totaal 260 mensen meedoen. Niet alleen in geval van nood, maar bij
elk bericht dat van belang is voor de vredesgroepen kan zo op een snelle manier voor verspreiding van het nieuws worden gezorgd.
Voorts wordt besloten om als vredesgroepen mee te doen aan een ‘muzikale omsingeling’ van
de vliegbasis Woensdrecht en daartoe een bus te charteren. Als ludiek element zal op Hemelvaartsdag worden gepoogd het Guinness Book of Records te halen met een recordaantal muzikanten die gezamenlijk The Batlle of Jericho zullen spelen en zo onder het motto ‘Speel niet met
kernwapens, speel er tegen’ het ‘grootste orkest aller tijden’ zullen vormen. Aansluitend op
deze muzikale omsingeling zullen drie dagen lang dag en nacht de poorten van de basis worden
geblokkeerd. Het zal het begin blijken te zijn van een lange reeks protesten en sabotageacties
die het bewakingspersoneel van de vliegbasis bijkans tot wanhoop brengen.
En, het zou bijna vergeten worden, in Arnhem is nog altijd de Krijgsraad gevestigd en er staat
weer eens een soldaat terecht die weigert dienst te doen bij de opslag van kernwapens. En dus
moet de betreffende held solidariteit betuigd worden. En, ook niet onbelangrijk, er moet geld op
tafel komen, want de actieweek heeft de Arnhemse vredesgroepen 3.700 gulden gekost
waardoor er een tekort is ontstaan van 1.200 gulden, een voor die tijd – zeker voor actievoerders
– enorm bedrag. En tenslotte is er nog de Beweging Weigering Defensiebelasting die ook in
Arnhem steeds meer van zich laat horen. Daarom zal op 4 juni worden meegedaan aan een
demonstratieve tocht door de binnenstad naar het kantoor van het water- en gasbedrijf Gewab
om een eerder ingehouden bedrag op de maandnota contant af te rekenen hetgeen voor een
enorme administratieve rompslomp moet zorgen.
Maar de belangrijkste aanleiding om opnieuw tot actie over te gaan, is toch wel de aankondiging
dat de Tweede Kamer op 1 juni met het debat over de ‘crisisvariant’ zal beginnen. In tal van
gemeenten worden door de vredesbeweging lawaaiacties op het programma gezet. In Arnhem
evenwel – net als in Nijmegen trouwens – besluiten de vredesgroepen een stap verder te gaan.
Onder de kop ‘Blokkade op Willemsplein’ kondigt De Nieuwe Krant het de actie aan: ‘De
Arnhemse vredesbeweging roept de bevolking in de regio op om aan de vooravond van de
parlementaire discussie over de kruisraketten het Willemsplein te bezetten. Het is de bedoeling
dat daarbij zoveel mogelijk lawaai gemaakt wordt. De actie duurt van 16.30 uur tot 18.00 uur.’
Omdat de ervaringen met de pers gedurende de actieweek niet om over naar huis te schrijven
waren, plaatst het Breed Platform een advertentie in de krant waarin deze oproep nog eens
wordt herhaald. Bovendien worden in de binnenstad pamfletten verspreid en wordt een
geluidswagen gehuurd. De wanhoop klinkt door in het rondschrijven dat het Breed Platform een
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week voor de actie laat uitgaan: ‘Omdat wij vinden dat het nu de laatste kans is om in Arnhem
ons ‘Neen’ te laten klinken, roepen we jullie klemmend op alle mogelijke men-sen te
mobiliseren. We hebben gekozen voor een volksoploop op een verkeersrijk punt om te tonen dat
de vredesbeweging haar verzet niet opgeeft.’

Een stap verder
Grote delen van de vredesbeweging – ook in Arnhem – zijn medio 1984 nog steeds van mening
dat het bij het voeren van acties vooral moet gaan om wervende vormen en om ludieke manifestaties zoals genoemde muzikale omsingeling van de vliegbasis Woensdrecht. Tegelijkertijd
groeit echter ook bij hen de frustratie. Na de grote demonstraties in 1981 en 1983 en alle inzet
die daaraan voorafging, na weer eens een actieweek met tal van evenementen en na de vele
protestbrieven en moties daar tussendoor, neemt de regering nog steeds een loopje met het nu al
jaren durende protest, zo wordt in brede kring ervaren. Het mag dan ook eigenlijk geen verwondering wekken dat die frustratie een uitweg zoekt. In Arnhem gaat het voor het eerst mis wanneer de vredesgroepen zich verzamelen op het verkeersknooppunt Willemsplein. Weliswaar wil
men zich nog wel aan de opdracht van de politie houden om met de spandoeken vooral op het
trottoir te blijven staan en het voorbijrazende verkeer niet te
hinderen, maar al gauw zijn er groepjes demonstranten die
zich niet langer in de marge willen laten duwen. Het komt op
die 12e juni dan ook voor het eerst in Arnhem tot een
gewelddadige confrontatie tussen politie en vredesdemonstranten en over en weer vallen klappen. Niettemin lukt het
een aantal demonstranten om alternatieve acties uit te voeren. Onder het motto ‘De debatten hebben geen zin meer.
Die raketten komen er toch, wij laten ons niet voor de gek
houden’, wordt voor korte tijd het CDA-kantoor in de
binnenstad bezet en lukt het een groepje demonstranten om
met een bootje de klokkenstellage in de Lauwersgracht te
bereiken waar ze – onbereikbaar voor de politie – de klok
luiden uit protest tegen de dovenmansoren in Den Haag.

Hoofdstuk 6

Kamerdebat en raadsvergadering
Op 13 juni 1984 debatteert de Tweede Kamer over het besluit van de regering Lubbers om in
Nederland 48 kruisraketten te stationeren, dat wil zeggen ze nog niet te stationeren, dat wil
zeggen ze wel meteen te stationeren mochten de Russen komen, dat wil zeggen ze helemaal niet
te stationeren mochten de Russen besluiten om hun SS-20 raketten aan de Oost-Europese
grenzen terug te trekken. Maar mocht los van dit alles toch tot plaatsing worden besloten, dan
pas in november 1985 ...
Op dezelfde dag lekt in Arnhem het besluit naar de pers uit dat de gemeente een plaatselijk
vredesbeleid gaat financieren. De Nieuwe Krant meldt het bericht de volgende ochtend onder de
kop ‘Arnhem trekt 50 mille uit voor ‘vrede’.’ Blijkbaar zijn de leden van de gemeenteraad, vooruitlopend op de behandeling die pas twee weken later staat gepland, al in de wandelgangen tot
een akkoord gekomen: ‘Vrede, bevordering en wat te doen bij verstoring daarvan, is wel degelijk een taak van de lokale overheid. Daarom gaat de gemeente Arnhem op korte termijn een
aantal initiatieven nemen. Daarvoor kan in totaal ruim 50.000 guldens worden uitgetrokken.’
Het dagblad beschikt ook over details. Zo zal het boekje over de consequenties van een
(atoom)aanval op Arnhem in een oplage van 30.000 stuks gaan verschijnen, waartoe een budget
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is gereserveerd van 20.000 gulden. Bovendien meldt de krant: ‘Scholen die speciale projecten
willen opzetten, kunnen rekenen op een financiële bijdrage van de gemeente van maximaal
1.000 gulden. Alle 128 onderwijsinstituten in de stad krijgen daarnaast een eenmalige subsidie
van 100 gulden om hun bibliotheek- en/of documentatiecentrum aan te vullen met materiaal
voor vredesonderwijs. Verder wordt overwogen om de vredesopvoeding in algemene zin een impuls te geven met een tentoonstelling die langs alle scholen reist. Er kan 20.000 gulden voor
worden uitgetrokken.’ Tenslotte weet de krant te melden dat er overeenstemming is bereikt over
het Arnhemse lidmaatschap van de organisatie van steden die in de oorlog het zwaarst getroffen
zijn, de Wereldunie van Vredessteden.

Lokaal vredesbeleid in de gemeenteraad
De raadsvergadering waarin bovengenoemde besluiten van B&W worden behandeld, vindt
plaats op 25 juni. Het zal een historische datum worden, want er blijkt inderdaad raadsbreed
overeenstemming te zijn over een op te zetten gemeentelijk vredesbeleid. De Samenwerkende
Arnhemse Vredesgroepen nemen die avond tijdens de inspreektijd voorafgaande aan de zitting,
echter toch maar het zekere voor het onzekere. Na een week eerder al schriftelijk aan de fracties
in de raad te hebben verzocht het advies van de Commissie ad hoc Vredesvraagstukken niet verder meer af te zwakken, wijzen zij bij monde van hun secretaris Bert Oostveen nog eens ten
overvloede op de bewapeningswedloop in de wereld, de enorme verspilling aan geld, grondstoffen en intellect die daarmee gepaard gaat en de toename van armoe, honger en kindersterfte die
dat tot gevolg heeft alsook de noodzaak om daar als mens, als raad en als regering mee bezig te
blijven. Voor het SAV ligt de zaak duidelijk: ‘Wij denken dat het advies van de Commissie ad
hoc Vredesvraagstukken – zij het hier en daar wat aangescherpt – een goed uitgangspunt kan
zijn om te komen tot een lokaal vredesbeleid. Daarmee wordt dan in onze ogen recht gedaan
aan het politieke principe dat een lokale overheid een eigen verantwoordelijkheid heeft ten
overstaan van het nationale beleid inzake vrede en veiligheid, en dat zij dientengevolge ook –
rekening houdend met haar bevoegdheden – een eigen programma op dit terrein mag opzetten.
Het tot stand komen van een lokaal vredesbeleid kan ertoe bijdragen dat vredes- en veiligheidsbeleid gedemocratiseerd worden, meer actief gedragen gaan worden door de bevolking.’
Aan het begin van de raadsvergadering dienen de vredesgroepen bovendien via de gecombineerde PvdA/PPR-fractie twee moties in. Een met de oproep om als gemeente aan regering en
parlement de verontrusting over te brengen over mogelijk transport door en opslag van kernwapens in Arnhem. En de andere met de oproep aan ‘Den Haag’ om ‘op alle mogelijke manieren en voortdurend initiatieven te nemen of te ondersteunen om tot wezenlijke ontspanning
en stopzetting van de wapenwedloop te komen.’
Beide moties (saillant detail: ze worden in het officiële verslag door de griffie de moties SAV I
en SAV II genoemd) worden die avond in stemming gebracht. De eerste motie wordt met een
nipte meerderheid van twee stemmen verworpen. De tweede motie echter wordt – en wel met
algemene stemmen – aangenomen, waarbij het college toezegt om zich over een tekst richting
‘Den Haag’ te zullen buigen. Tegelijk met beide moties van de vredesorganisaties worden twee
amendementen van de PvdA/PPR-combinatie behandeld. Het eerste betreft het voorstel om het
te schrijven voorlichtingsboekje over de gevolgen van een atoomaanval op Arnhem naar voorbeeld te doen van het boekje dat de gemeente Leeds uitbracht. Het tweede amendement betreft
het voorstel een stedenband aan te gaan met een stad in Oost-Europa ten einde wederzijds
begrip te kweken voor ontspanning. Beide amendementen worden door een krappe meerderheid
van CDA en VVD verworpen.
Ook twee andere moties over vredesvraagstukken worden die avond verworpen. Het zijn twee
moties van de Socialistische Partij, waarbij de ene een oproep aan de regering is om niet langer
mee te doen aan de wapenwedloop en de wapenindustrie in te dammen. De andere gaat over het
voorstel om Arnhem tot kernwapenvrije gemeente te verklaren. Opmerkelijk bij de stemming
over deze beide moties is, dat alleen de PSP beide initiatieven van de SP steunt; alle andere fracties, inclusief dus PvdA/PPR en D’66, spreken zich ertegen uit. Dit stemgedrag illustreert niet
alleen de animositeit die er in die dagen binnen de raad heerst jegens de ‘Maoïsten’ van de SP,
maar toont ook de smalle basis die er op dat moment in de raad is ten aanzien van de werkelijke
Arnhem Mondiaal

111

Stichting Doca

achtergronden van de vredesproblematiek. De Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen – en
het latere Platform Arnhem Mondiaal – zullen de gevolgen van deze smalle basis nog vaak
moeten ervaren.

Lokaal vredesbeleid in de gemeenteraad unaniem aanvaard
De raadsvergadering van die 25e juni 1984 is echter een mijlpaal: na twee jaar duwen en trekken
zijn de Arnhemse vredesgroepen erin geslaagd een gemeentelijk vredesbeleid te bewerkstelligen. Weliswaar hebben niet alle onderdelen de eindstreep gehaald, maar de gemeente heeft nu
in elk geval raadsbreed toegegeven dat ook een gemeentebestuur verantwoordelijkheid draagt
jegens de bevolking waar het gaat om vrede en veiligheid. Niettemin zullen de vredesgroepen in
de jaren erna nog vaak – en met name van VVD-zijde – te horen krijgen dat thema’s op dit
terrein een zaak van ‘Den Haag’ zijn en niet van plaatselijk bestuur. Veel inzet zal ook telkens
weer nodig blijken om het CDA op het rechte pad te houden: ook deze partij zal steeds opnieuw
de neiging vertonen om de verantwoordelijkheid voor plaatselijke gevolgen van landelijk beleid
te leggen bij de centrale overheid.
Vooralsnog echter is er die avond na afloop van de raadsvergadering een voldane bestuurder
Bert Oostveen die een dag later een artikel schrijft voor in de Nieuwsbrief van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen: ‘Ondanks dat de Raadsbehandeling niet geleid heeft tot een
verdere aanscherping van de aanbevelingen van de Commissie ad-hoc, kijken wij toch niet ontevreden terug op hetgeen is bereikt. Het feit dat de Raad – in een periode van herhaalde bezuinigingsrondes – bereid is om bijna ƒ 70.000,- (waarvan ƒ 17.000,- structureel) uit te trekken
ten behoeve van lokaal vredesbeleid, is gezien de samenstelling van de Arnhemse Raad een
positieve zaak te noemen. Ook is besloten de Commissie ad-hoc Vredesvraagstukken voorlopig
te laten voortbestaan, zodat zij de verdere uitwerking van het voorgenomen beleid kan blijven
vervolgen. Ook zullen we vanuit de werkgroep ‘politieke partijen’ van de S.A.V. de vormgeving
van het beleid nauwlettend trachten te volgen en ook – waar mogelijk en gewenst – daartoe
onze hulp aanbieden.
Toen we in mei 1982 voor de eerste keer de partijen in de Arnhemse Gemeenteraad uitnodigden
voor een diskussie over lokaal vredesbeleid, wilde een aantal partijen daar niet aan meedoen.
Nu – 2 jaar later – ligt er een duidelijke, unanieme uitspraak van de Gemeenteraad dat er wel
degelijk een gemeentelijke betrokkenheid is bij het onderwerp vredesvraagstukken. Bovendien is
dit nu uitgewerkt in een door de Raad vastgestelde beleidsnota. Dit geeft moed om op deze weg
verder te gaan.’

Hoofdstuk 7

Wie plaatst kan de knal verwachten
Zoals toegezegd tijdens de raadsvergadering van 25 juni 1984 brengen B&W van Arnhem
medio juli dat jaar de ongerustheid binnen de gemeente over het regeringsbeleid rond nieuwe
kernwapens over aan kabinet en parlement. Met als bijlage de aangenomen motie, is het briefje
zelf kort: ‘In zijn vergadering van 25 juni 1984 heeft de raad van de gemeente Arnhem een
motie aangenomen inzake het bezit, de verspreiding en het mogelijk gebruik van kernwapens.
Wij stellen U bij dezen in kennis van deze uitspraak en brengen het verzoek om aan deze motie
verdere aandacht te schenken gaarne aan U over.’
Op 10 september zal er vanuit Den Haag een reactie komen. De griffier van de Eerste Kamer
schrijft dan aan het Arnhemse college een even kort briefje terug: ‘Hierbij deel ik U mede, dat
het door U bij de Eerste Kamer der Staten Generaal ingezonden geschrift d.d. 17 juli 1984 ter
kennis is gesteld van de vaste commissie voor Defensie. De leden van die commissie zijn hierdoor in de gelegenheid gesteld Uw geschrift in hun beschouwingen te betrekken. Voorts deel ik
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U mede, dat vorenbedoeld stuk in de openbare vergadering der Kamer van 28 augustus 1984
voor kennisgeving is aangenomen.’ Men zal er bij het college in Arnhem niet wakker van
hebben gelegen, net zomin als in Den Haag.
Veel tijd om na te genieten van een tot stand gebracht
gemeentelijk vredes- en veiligheidsbeleid gunnen de Arnhemse
vredesgroepen zich intussen niet. Terwijl het toch eigenlijk
vakantietijd is, plannen zij een bijeenkomst voor midden
augustus waarin teruggeblikt wordt op de acties van de voorbije
maanden en nieuwe plannen zullen worden gemaakt tot november 1985. Dit is de termijn waartoe kabinet en Tweede Kamer
hebben besloten voordat tot daadwerkelijke plaatsing van
kruisraketten in Nederland wordt overgegaan, in afwachting
namelijk van het onderhandelingsresultaat tussen de VS en de
Sovjet-Unie.
Onder het motto ‘Wie plaatst kan de knal verwachten’ zullen de
vredesgroepen van hun kant die termijn gebruiken om nieuwe
plannen te smeden en deze bovendien te combineren met activiteiten in de Vredesweek van september 1984.

Notitie IKV over haar politieke werk
September 1984 is ook om een andere reden van belang. De grootste drager van het verzet in
Nederland tegen kernwapens is – sinds de campagne ‘Help de kernwapens de wereld uit, om te
beginnen uit Nederland’ in 1977 werd opgestart – op dat moment nog altijd het IKV. En voor
het eerst in die zeven jaar besluit het dagelijks bestuur van het IKV om in die septembermaand
een bijeenkomst te houden waarop verantwoording zal worden afgelegd over het politieke werk
binnen de campagne. Ongetwijfeld hebben ook de perikelen rond de algemeen secretaris van het
IKV, Mient Jan Faber, een rol gespeeld bij het besluit om nadrukkelijker naar buiten te treden
over de wijze van benaderen van ‘Den Haag’ door het IKV-bestuur. De uitspraak van de algemeen secretaris eerder dat jaar voor IKON-tv namelijk dat het plaatsen van nieuwe kernwapens
misschien wel een bijdrage zou kunnen zijn aan een ontwapeningsronde daarná, heeft voor veel
ophef binnen de plaatselijke afdelingen van het IKV gezorgd. Als voorbereiding op de september-bijeenkomst wordt door het landelijk bestuur een notitie geschreven (‘Hoe kijken we aan
tegen het politieke werk in de IKV-campagne?’) die in augustus wordt verspreid onder de
kernen in het land. Arnhem telt op dat moment nog altijd vijf actieve IKV-kernen, waarvan de
gezamenlijke Werkgroep Politieke Partijen ook nog steeds aan de weg timmert. Het is deze
werkgroep die het baanbrekende werk heeft verricht bij het in gesprek komen met de plaatselijke politiek over een op te zetten vredes- en veiligheidsbeleid in de gemeente Arnhem. Het
landelijk bestuur van het IKV wijst in haar notitie dan ook op de waarde van dit ‘kernenwerk’:
‘Deze activiteiten richten zich niet rechtstreeks op de landelijke politieke besluitvorming, maar
ze zijn wel onontbeerlijk. Zij beïnvloeden het politieke klimaat in het land; zij zorgen voor de
voortgang van de politieke gesprekken in de kerken, voor de toestroom van nieuwe deelnemers,
kernen en steunorganisaties, voor goed toegeruste kernleden, voor een goede organisatie die in
goede tijden vaart geeft aan de ontwikkelingen en een steunpunt biedt wanneer het tegenzit. Al
dit werk heeft de bewustwording van de bevolking tot doel, het versterken van de wil tot verandering onder zoveel mogelijk mensen en is wezenlijk uit op een andere politiek inzake oorlog en
vrede.’
Wat de landelijke lijn betreft pleit het bestuur van het IKV er in haar notitie voor om keuzes
voor of tegen bepaalde politieke partijen te blijven vermijden. Waar andere vredesorganisaties
in die jaren uitdrukkelijk kiezen voor samenwerking met parlementair (en buitenparlementair)
links (omdat er van de kant van rechts toch niets te verwachten valt op het gebied van ontwapening), stelt het IKV zich op een algemener standpunt: ‘Dit heeft te maken met ons doel – ook te
vinden in het manifest van 1977 – dat wij ons gedachtegoed ingang willen doen vinden in álle
partijen. Dat de kansen daarop per partij verschillen is duidelijk, maar niet van invloed op dit
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uitgangspunt. Het gaat het IKV er niet om bepaalde partijen te versterken en andere te verzwakken. Het gaat erom dat we zo ver mogelijk komen met veranderingen van het Nederlandse beleid. Elke werkelijke verandering binnen elke politieke partij in onze richting heeft daarvoor betekenis.’
In een poging de ontstane ‘vervreemdingsgevoelens’ en ‘kortsluitingen’ tussen top en basis van
de vredesorganisatie op te heffen, verklaart het bestuur: ‘De problemen zijn ontstaan, omdat in
commentaren vanuit Secretariaat en Beraad elementen uit slechte voorstellen positief zijn
beoordeeld, ten gevolge waarvan het totaaloordeel via de media als positief overkwam. Kan dit
worden voorkomen? Of is het een ‘fact of live’? Iets wat onvermijdelijk bij de media hoort? Of
is het zo dat iemand uit een ideële beweging die iets positiefs zegt over een politiek compromis
onmiddellijk zelf verdacht wordt, omdat politiek als zodanig zo negatief beoordeeld wordt? In
dat geval lopen we stuk op een culturele barrière. Maar het kan ook zijn dat we die onherkenbaarheid zelf in de hand werken door onvoldoende afstand te bewaren tot sommige aspecten
van het politieke bedrijf.’
In een poging om de band tussen landelijk bestuurswerk en het kernenwerk in het land te
herstellen, dient het dagelijks bestuur aldus de notitie ‘(..) na te gaan hoe het politieke werk
beter geïntegreerd kan worden in de campagne, teneinde tegenstellingen tussen ‘basiswerk’ en
‘politiek werk’ te voorkomen.’ Doelend op de commotie over eerder aangestipte uitlatingen van
de algemeen secretaris van het IKV, ligt de conclusie die het bestuur uit de voorbije tijd trekt
echter dermate voor de hand, dat het de vraag is of daarmee de scherven nog wel goed gelijmd
kunnen worden. Veel vredesgroepen in het land – zeker die buiten het IKV die de notitie niet
ontvangen – zijn namelijk allang bezig hun eigen plan te trekken. De antimilitaristen die zich
steeds opnieuw rond de vliegbasis Woensdrecht verzamelen en daar prikacties houden zijn daar
een voorbeeld van. Maar bijvoorbeeld ook de Franciscaanse Vredeswacht die er voortdurend
wakes en kringbijeenkomsten houdt. En zo is er ook de oprichting van de Stichting Verbiedt de
Kruisraketten die door middel van een rechtszaak wil proberen om de plaatsing van de nieuwe
kernwapens in Nederland te verbieden: ‘In het proces moet gevorderd worden dat de rechter de
plaatsing verbiedt wegens schending van Nederlands en internationaal recht.’ Het zal nog tot
ruzie leiden met het Komitee Kruisraketten Nee!, omdat het KKN weigert haar adressenbestand
aan de initiatiefnemers af te staan voor een rond te sturen donatieverzoek om de voorbereidingen van het proces te kunnen financieren.

Landelijke advertentie St. Verbiedt de Kruisraketten
(september 1984)

Vredesweek 1984
In de aanloop naar de Vredesweek van 1984 komt het Arnhemse Breed Platform in augustus
bijeen voor de al eerder aangekondigde evaluatievergadering. Maar liefst 18 organisaties zijn er
ondanks de zomervakantie vertegenwoordigd. Zoals te verwachten viel, lopen de meningen uitArnhem Mondiaal
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een waar het gaat om de gehouden blokkade van het Willemsplein en de daaruit voortgekomen
confrontatie tussen actievoerders en politie. Enerzijds is er begrip voor de woede van de demonstranten, anderzijds dient er in een dergelijke situatie beter geïnformeerd en beter gecoördineerd
te worden, zo luidt de conclusie. En zo is er van de ene kant waardering voor de wijze waarop
de (geüniformeerde) politie aan de demonstratie meewerkte en is er van de andere kant kritiek
op de provocerende Mobiele Eenheid, die uit leek te zijn op een confrontatie.
De tweede helft van de bijeenkomst staat in het teken van nieuwe plannen voor de komende
anderhalf jaar, waarbij allereerst het programma van de Vredesweek wordt ingevuld. Met een
serie vredeswakes, een politiek avondgebed, een cabaretavond en een drietal discussiebijeenkomsten wordt feitelijk doorgeborduurd op het repertoire dat de vredesgroepen al een paar jaar
volgen, daarbij steeds makkelijker steunend op de routine die in de loop van de tijd is opgebouwd. Nieuw in die septemberweek echter is de komst van Sienie Strikwerda naar Arnhem.
Als voorzitter van het Komitee Kruisraketten Nee! zal zij een inleiding houden over de opties
die de vredesbeweging nog heeft nu het kabinet het plaatsingsbesluit weliswaar met anderhalf
jaar heeft uitgesteld, maar toch lijkt aan te sturen op daadwerkelijke stationering van de kruisraketten op Nederlandse bodem. Voor velen is de naam ‘Sienie Strikwerda’ dan nog onbekend,
maar dat zal een jaar later snel veranderen wanneer de vredesbeweging besluit om een volkspetitionnement tegen de kruisraketten te organiseren. De Jongeren tegen Kernwapens kondigen
voor die week een scholierencafé aan over kernbewapening en de hele week door zullen er in de
Sint Eusebiuskerk middagpauzeprogramma’s worden gehouden rond het thema ‘De Bedreigde
Stad’ met als motto ‘Stilstaande bij de huidige situatie van oorlogsvoorbereiding waarin steden
en burgers door atoommachten met massavernietigingswapens in gijzeling worden gehouden.’
Vooruitlopend op het uit te werken gemeentelijk vredesbeleid tenslotte, organiseert de Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid een avond over vredeseducatie voor ouders, leerkrachten en schoolbesturen.
Hoewel er nog steeds animo is voor de activiteiten, zowel van de kant van de organisatoren als
vanuit het publiek, begint de actiemoeheid toch de kop op te steken. Ook de Samenwerkende
Arnhemse Vredesgroepen krijgen er mee te maken. Steeds vaker moeten in de Nieuwsbrief
oproepen worden geplaatst om vrijwilligers zover te krijgen dat ze een bestuurlijke of uitvoerende taak binnen de verschillende werkgroepen op zich nemen. Sommigen haken ook verbitterd af
en wijzen spottend op de democratie als iets dat hoog in het vaandel van de volksvertegenwoordigers staat, maar in hun ogen steeds minder voorstelt. Weer anderen bijten zich juist vast in
andere, niet door de meerderheid gedragen actievormen. Voor hen is sabotage niet alleen een
legitiem maar ook het laatste redmiddel tegen een in hun ogen op macht beluste staat waarin zij
zich steeds minder kunnen herkennen.

Hoofdstuk 8

Volkspetitionnement en raadscommissie
‘Geachte heer Drijber,
Namens de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen spreken wij bij deze onze waardering uit
voor de wijze van behandeling van het door ons op 17 juni 1983 aan u aangeboden ‘Vredesprogramma Arnhem’.
Ook over de inzet en voortvarendheid waarmee uw Commissie ad-hoc Vredesvraagstukken een
gezamenlijk vredesbeleid heeft voorbereid zijn wij lovend; zeker gezien het feit dat dit binnen
een jaar tot een vaststelling in de Gemeenteraad heeft geleid. Voorts verheugt het ons dat de
Commissie nog geruime tijd blijft voortbestaan om het voorgenomen beleid nader uit te werken
en om de uitvoering ervan te evalueren.
Van onze kant zijn wij gaarne bereid verder mee te denken bij het praktisch gestalte geven van
het beleid. Overigens vertrouwen wij erop dat wij ook in de toekomst over de activiteiten van uw
Commissie zullen worden geïnformeerd.’
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Aldus een brief die Bert Oostveen en Jan de Kleijn, woordvoerders van de Samenwerkende
Arnhemse Vredesgroepen, op 20 augustus 1984 aan burgemeester Drijber en commissieleden
sturen. Het besluit om de tijdelijke status van de commissie te verlengen zal in de jaren daarna
nog tot verrassende ontwikkelingen leiden, maar voor dat moment is het besluit een opsteker
voor de Arnhemse vredesgroepen. Het is voor hun immers het bewijs dat het de gemeente ernst
is bij het ontwikkelen van een plaatselijk vredesbeleid. Met het aanbieden van steun geven zij
niet alleen aan dat het ook hun ernst is met dit beleid, maar hopen zij tevens zoveel mogelijk
onderdelen van de vredesgedachte via dit beleid in praktijk te kunnen brengen.

Internationale contacten
Vooruitlopend op de uitvoering van dit beleid werkt de SAV in 1984 tevens verder aan de
verbetering van de internationale contacten met de Britse steden Croydon en Coventry. Na
enkele vredesboodschappen over en weer en een bezoek aan beide steden door twee vertegenwoordigers van de Arnhemse vredesgroepen eerder dat jaar, treedt de SAV in juni toe tot het
gemeentelijk Comité Uitwisseling Arnhem-Croydon. Dit comité heeft tot doel de contacten die
de verschillende groepen in Arnhem en Croydon met elkaar hebben, te coördineren. Een ander
aspect dat binnen de Arnhemse vredesgroepen steeds meer aandacht krijgt is het ‘vredesdenken
in Oost en West’. Nieuw is dat aspect allerminst, want juist het doorbreken van de Koude
Oorlog-gedachte is sinds de oprichting van het IKV in 1966 al een belangrijke pijler onder het
werk van deze vredesorganisatie. Maar hoe aan die gedachte op plaatselijk niveau invulling te
geven is nog heel wat anders. Toch vindt er in het najaar van ’84 een bijeenkomst over plaats in
de Diaconessenkerk.
Tezelfdertijd vindt in het vakbondsgebouw ‘De Opbouw’ aan de Velperweg een voor de
ontwikkelingen in Arnhem minstens zo belangrijke bijeenkomt plaats. Onder het motto Arnhem
tegen Apartheid komen op 5 november tal van Arnhemse organisaties bij-een met het doel een
strategie te ontwikkelen waarbij in de vorm van stedenacties meer aandacht voor en vooral
solidariteit met de anti-apartheids-beweging in zuidelijk Afrika gevraagd zal worden. Al deze
op zichzelf kleine en op het oog onbetekenende initiatieven zullen echter de opmaat blijken te
zijn voor ontwikkelingen waardoor deze stad nog jaren zal worden bejubeld en verguisd.

Nieuwe initiatieven
Naast het al eerder aangestipte initiatief om een proces tegen de Nederlandse staat te beginnen
om daarmee de wettige basis te betwisten voor een besluit tot het plaatsen van kruisraketten op
Nederlandse bodem (en waaraan de SAV meedoet door het overmaken van geld), besluit het
Breed Platform op 5 november ook mee te doen aan de voorbereidingen van het volkspetitionnement. Dit raadplegen van de bevolking is een tamelijk uniek initiatief en er is lang door de
vredesbeweging tegenaan gehikt, omdat het veel inzet van de leden vraagt en het middel bij een
lage respons makkelijk tegen de beweging zelf misbruikt kan worden. Niettemin besluit het
Komitee Kruisraketten Nee! (KKN) in het najaar van 1984 er mee aan de gang te gaan. Per brief
van 7 november richt het (Breed) Platform Arnhem tegen Kruisraketten zich tot het KKN met
de mededeling dat het Arnhemse platform na eerdere bedenkingen besloten heeft om toch mee
te doen aan het landelijke initiatief. Echter niet zonder voorwaarden vooraf: ‘Er moet een simpele, eenduidige uitspraak zijn. Er mag geen sprake zijn van een leeftijdsgrens. Het petitionnement moet begeleid worden met een uitgebreide informatiecampagne onder andere over de
inhoud van het besluit. Er moet een breed komitee van aanbeveling zijn. De besluitvorming over
dit petitionnement moet voor 30 november genomen zijn. Vroegtijdige en duidelijke informatie
ten behoeve van de plaatselijke platforms over het wat en hoe van de uitvoering.’
Met het verzoek tenslotte om zo snel mogelijk te antwoorden, illustreert de toonzetting van het
schrijven de twijfels die er binnen de Arnhemse vredesgroepen heersen ten aanzien van het
landelijke initiatief van het KKN. Men wil het comité niet de zo noodzakelijke medewerking
onthouden, maar de hoeveelheid werk die de deelname zal vergen, roept bij de Arnhemse groepen vooralsnog weinig enthousiasme op. Sterker nog, bij nader inzien komt de Arnhemse afdeArnhem Mondiaal
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ling van Vrouwen voor Vrede, tevens lid van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen, tot
de conclusie dat het volkspetitionnement eigenlijk helemaal geen geschikt actiemiddel is: ‘Bij
ons bestaat de indruk dat uit gebrek aan concrete alternatieven om als ‘eenheid’ massaal naar
buiten te treden, een wat geforceerd aktiemodel is ontstaan.’ Het verschil van mening dat landelijk is gerezen tussen het Landelijk Overleg Vredesorganisaties (LOVO) en het KKN over het
mobiliserende effect van een volkspetitionnement, weerspiegelt zich nu ook in het klein in het
Arnhemse platform tegen kruisraketten. De brief waarin het platform – zij het dus onder
voorwaarden – akkoord is gegaan met de volksraadpleging, is namelijk al drie weken eerder
verstuurd aan het KKN. De Arnhemse Vrouwen voor Vrede (op dat moment bestaande uit vier
kerngroepen: Centrum, Hoogkamp I, Hoogkamp II en Zuid) vrezen nu dat doorgaan met de
voorbereidingen van deze actievorm plaatsvindt vanuit verwachtingen die niet waar gemaakt
zullen kunnen worden. Zij constateren in hun eigen kring dat de situatie rond de kruisraketten
gepolariseerd is geraakt: ‘Als je nu het woord ‘vrede’ in de mond neemt, word je al in een hokje
gestopt, worden er muren opgetrokken enzovoort.’ Zij verwachten niet dat een petitionnement
die muren kan slechten en missen de ruimte die dit middel kan geven aan de emoties onder de
bevolking. De opkomst bij de demonstraties en de enquêtecijfers hebben naar hun mening al
laten zien hoe in Nederland gedacht wordt over het plaatsen van nieuwe kernwapens: ‘Hoe kunnen we die met een volkspetitionnement overtreffen, zó dat daar dus iets aan wordt toegevoegd?’
Hoe begrijpelijk de twijfels op dat moment ook zijn bij de Arnhemse Vrouwen voor Vrede, zij
zullen het toch bij het verkeerde eind blijken te hebben. Een jaar later namelijk, op 26 oktober
1985, zal de in het vorige hoofdstuk al genoemde Sienie Strikwerda 3,7 miljoen handtekeningen
tegen het plaatsen van kruisraketten in Nederland overhandigen aan premier Lubbers. Een
ongekend groot aantal en een niet mis te verstane boodschap aan regering en parlement, al
zullen er dan ook weer tegenstanders opduiken die erop wijzen dat Nederland 15 miljoen
inwoners heeft, dus dat er geen meerderheid tegen kernwapens is in ons land.

Vorderingen van de raadscommissie Vredesvraagstukken
Heel anders is het gesteld binnen de Arnhemse vredesgroepen met hun geestdrift voor het
plaatselijk vredesbeleid. Burgemeester Job Drijber nodigt de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen namelijk op 14 november uit voor een bijeenkomst twee weken later van de op dat
moment nog ad-hoc opererende raadscommissie Vredesvraagstukken, een initiatief waar de vredesgroepen maar al te graag op ingaan. Op de agenda staat namelijk de uitvoering van hun
aanbeveling om ‘Bevolkingsgroepen in Arnhem (te) stimuleren contacten te krijgen met bevolkingsgroepen van steden in andere landen, met name ook met steden in de Oostbloklanden.’
De burgemeester heeft inmiddels een aantal mensen buiten de raad benaderd van wie hij weet
dat ze contact hebben met groeperingen achter het IJzeren Gordijn. ‘Hierbij moge het duidelijk
zijn dat het gaat om contacten die uitstijgen boven de normale, familiaire en individueel
vriendschappelijke relaties die er zullen zijn tussen Arnhemmers en mensen elders.’ Dat die
contacten ook in een heel ander opzicht uit zullen stijgen boven de ‘normale en vriendschappelijke’, zal pas vele jaren later blijken wanneer uit de opengestelde archieven van geheime diensten de specifieke staatsinteresse voor dit Arnhemse initiatief naar voren komt. Burgemeester
Drijber gaat het echter om de uitwerking van een van de aanbevelingen van de SAV, namelijk
die welke zich richt op het overbruggen van de tegenstellingen tussen Oost en West. Daarnaast
wil hij als voorzitter van de commissie – na aandringen daartoe door de PvdA/PPR-fractie –
proberen om ter vergadering zoveel mogelijk vooruitgang op de overige beleidspunten te laten
zien. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig zoals hij aan Dick Tiemens, woordvoerder van de
gecombineerde fractie schrijft: ‘Er wordt aan gewerkt, maar het is mij wel telkens gebleken dat
vertraging voortdurend dreigt omdat dit werk gedaan moet worden door ambtenaren die aan
ander werk menen hun handen vol te hebben.’ Dit gebrek aan enthousiasme bij de ambtelijke
diensten geldt echter niet voor de afdeling ‘Voorlichting’ van de gemeente. Daags voor de
bewuste commissie-bijeenkomst komt zij met een advies over het te schrijven boekwerkje over
de gevolgen van een nucleaire aanval op de stad Arnhem. Na lang wikken en wegen is
ambtenaar Jan Ram tot de conclusie gekomen ‘… dat een boekje, als bedoeld door uw
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commissie niet te maken is, tenzij uw commissie zelf eenduidiger aanwijzingen geeft over de
inhoud.’ De commissieleden zullen zich bij deze conclusie achter de oren gekrabd hebben, want
zoals de gemeenteambtenaar Van Campen van Veiligheid al eerder aangaf, is tegen de gevolgen
van een atomaire aanval geen kruid gewassen omdat de vernietiging totaal zal zijn. Derhalve
concludeert Jan Ram van de afdeling Voorlichting dan ook: ‘Het zal duidelijk zijn dat er geen
letter gewijd hoeft te worden aan een situatie dat een kernbom op Arnhem zou vallen. Maar
wordt van de schrijver wel verwacht dat hij zich begeeft in speculaties van afstanden
waarbuiten de bom mag vallen om nog een redelijke kans van overleven in Arnhem te houden
en dan met of zonder noodzaak van een verblijf in een
schuilkelder?’ En omdat de partijen ter rechterzijde in de
raad hebben gewezen op een noodzakelijk veiligheidsbeleid
bij een conventionele oorlog, waarbij schuilkelders nog wel
soelaas kunnen bieden: ‘Beschermende maatregelen tegen
een conventionele oorlog zijn gemakkelijker voor te stellen
en dus ook in een boekje weer te geven. Maar waarom zouden wij dat doen als grote groepen mensen een eventuele
oorlog slechts uitgevochten zien met nucleaire wapens?
Welke voorlichting wij ook zouden geven, men prepareert
zich dan toch niet op een dergelijke ‘ouderwetse’ oorlog.’
Leidt de invalshoek en daarmee de inhoud van het boekje tot
problemen, ook het moment van verspreiding roept bij de ge- De impact van een atoombom op
meentelijke afdeling Voorlichting de nodige vragen op: ‘MoeAmsterdam
ten wij het boekje nu verspreiden, in een redelijk stabiele situatie, op het gevaar af dat er ontvangers zijn die in hun angsten bevestigd worden en daar min of
meer panisch op reageren? Of moeten wij nu een boekje samenstellen en dat pas gaan verspreiden als zich een ons bedreigende internationale crisissituatie voordoet? Die laatste mogelijkheid zou licht de gedachte kunnen doen postvatten, dat ook het gemeentebestuur meent dat er
oorlog op komst is. In nog sterkere mate dan daarmee paniek in de hand gewerkt worden.’
Een andere activiteit die bij de afdeling Voorlichting van de gemeente is neergelegd, is het opzetten van een vredestentoonstelling. Ambtenaar Wouter Tetrode doet die novembermaand ten
behoeve van de commissie Vredesvraagstukken schriftelijk verslag van de vorderingen. Opvallend daarbij is dat men zich op de afdeling niet beperkt heeft tot het terrein ‘oorlog en vrede’
maar daar eigener beweging de terreinen ontwikkelingshulp en ecologie aan heeft toegevoegd:
‘Die invalshoek is gekozen omdat men van mening is dat deze zaken allemaal met elkaar te
maken hebben.’ Daar zullen de commissieleden het op zichzelf nog wel mee eens zijn geweest,
maar de opmerkelijke zelfstandigheid die de afdeling met die keuze aan de dag legt, zal menigeen ook wel de wenkbrauwen hebben doen fronsen. Dat de creativiteit van de afdeling Voorlichting niet tot die verrassende invalshoek beperkt blijft, blijkt uit diezelfde notitie: ‘Om zo
flexibel mogelijk te kunnen zijn – het moet immers een reizende tentoonstelling zijn – is gekozen
voor een vredesbus. Deze bus is voorhanden bij het vervoersbedrijf en is uitermate geschikt
voor een dergelijk project. Het voordeel hiervan is dat een ‘vaste’ tentoonstelling gemaakt kan
worden en dat er niet met panelen of ander tentoonstellingsmateriaal gesleept hoeft te worden.’
Het voorstel zal Arnhem nog een goede naam bezorgen op het gebied van vredesontwikkeling,
want de Vredesbus zal binnen en buiten de gemeente nog jarenlang een begrip blijven.
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Deel 4
1985 - 1986
Waarin verhaald wordt over de eerste stappen die de gemeente
Arnhem zet op het terrein van de internationale samenwerking en hoe
het volkspetitionnement tegen de plaatsing van kruisraketten wel en
tegelijkertijd geen succes wordt
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Hoofdstuk 1

Oost-Europa en Volkspetitionnement
‘Wij wensen iedereen in 1985 meer vrienden en minder vijanden toe’. Met die boodschap besloten zaterdagmiddag de samenwerkende Arnhemse vredesgroepen de laatste maandelijkse vredeswacht van dit jaar op het Land van de Markt in de Arnhemse binnenstad.’, aldus De Arnhemse Courant van 31 december 1984. Hadden de aanwezigen op de decemberbijeenkomst van
het Breed Platform juist vastgesteld dat de pers steeds minder aandacht aan de vredesacties besteedt, nu maakt deze middagkrant dat op Oudejaarsdag weer een beetje goed. Bert Oostveen,
secretaris van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen vervolgt in de krant: ‘Veel mensen
willen niet met een grote demonstratie meelopen of werken binnen een vredesgroep. Toch blijkt
elke maand dat er onder hen mensen zijn die even de boodschappentas op de grond zetten om
even letterlijk en figuurlijk stil te blijven staan bij de problemen van vrede en veiligheid.’
Gesterkt door deze aandacht besluiten de Arnhemse vredesgroepen om ook in het nieuwe jaar
door te gaan met de maandelijkse vredeswacht, waarbij telkens een ander lid van de SAV de organisatie van de straatbijeenkomst voor zijn rekening neemt.
Voor Dick van der Meer, voorzitter van de samenwerkende vredesgroepen, is het moment gekomen om zijn bestuursfunctie vacant te stellen. In de Nieuwsbrief van die decembermaand legt
hij uit waarom: ‘Na vijf jaar organiseren, overal bij zijn, is er een moment om een stap terug te
doen. Tal van redenen zijn er voor deze stap. De belangrijkste is wel, dat een beweging niet gediend is bij een vanzelfsprekend gezicht naar buiten. Door er zo midden in te staan gaan dingen
ook vanzelfsprekender. Een moment nemen om er iets verder vanaf te gaan staan is nodig om je
eigen spoor opnieuw te bepalen. Het betekent niet: definitief stoppen. Daarvoor is de vredesstrijd veel te belangrijk. Ik wil de tijd nemen om zowel de strijd tegen onrecht te kunnen blijven
voeren, als zorg en aandacht te schenken aan mensen waar ik dagelijks mee leef en anderen die
mét mij op weg zijn naar een menselijke maatschappij. Wat overgebleven is, zijn goede
herinneringen, geloof in mensen en een lange adem.’

Stedenband met Oost-Europa
Maar er valt over die donkere decemberdagen van ’84 nog meer te melden. De gemeentelijke
commissie Vredesvraagstukken die eind november bij elkaar is gekomen, heeft namelijk een
keus gemaakt voor het aangaan van een stedenband met een gemeente in Oost-Europa. Hoewel
ter vergadering nog geen keus wordt gemaakt voor wélk land, vallen al wel de namen van twee
steden die qua grootte bij Arnhem passen: Brandenburg en Potsdam. Beide steden liggen in de
DDR, het Oost-Duitsland van die jaren. Een stedenband met een Oost-Duitse gemeente heeft de
voorkeur van burgemeester Job Drijber, voorzitter van de commissie Vredesvraagstukken, want
de taalbarrière is dan minder groot en de reisafstand hoeft evenmin voor problemen te zorgen.
Ook blijken de leden van de commissie het enthousiasme te delen van de Ekologische Kringloopstichting (EKS), waarvan woordvoerder Stefan Triest in de commissie komt vertellen hoe
gastvrij zijn stichting werd onthaald bij zijn bezoek aan beide steden. Vooral de autoriteiten in
Brandenburg hebben daarbij een grote belangstelling aan de dag gelegd voor het werk van de
Kringloopstichting. De Arnhemse kerken hebben evenwel ook hun contacten in de DDR. Zij
waarschuwen er in de vergadering juist voor om de wederzijdse contacten vooral niet teveel van
de Oost-Duitse autoriteiten te laten afhangen. Al te formele contacten tussen beide gemeentebesturen, zo stellen zij, kunnen juist de in de loop der jaren zorgvuldig opgebouwde informele
contacten belemmeren. Burgemeester Drijber neemt dat advies over, mede omdat voormalig
CDA-wethouder in de commissie, Jan Stapelkamp, aandringt om vooral een tweesporenbeleid
te volgen (‘We moeten ervoor zorgen dat we naast officiële ook informele contacten krijgen.’).
Toch zal een dergelijk beleid in de praktijk niet zo eenvoudig uitvoerbaar blijken. Want linksom
of rechtsom, er zal een brug over de grens genomen moeten worden. En de toegang tot die brug
wordt bewaakt door de Vereniging Nederland-DDR. En hoewel de Arnhemse pers op dat moArnhem Mondiaal
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ment nog niet weet wat de werkelijke status van die vereniging is,
weet zij al wel te melden dat dit een cruciale organisatie is in het
verkeer tussen Nederland en Oost-Duitsland. ‘Nederlandse steden
die vriendschap willen sluiten met een Oost-Duitse stad moeten zich
daarvoor opgeven bij de Vereniging Nederland-DDR, die weer
relaties onderhoudt met de Liga für Völkerfreundschaft in OostBerlijn. Die laatste instantie beslist uiteindelijk.’, aldus De Arnhemse Courant van 30 november ’84. Het mag – achteraf gesproken –
dan ook eigenlijk geen verwondering wekken dat achter deze vriendelijk klinkende verenigingsnamen lieden schuilgaan die er minder
vriendschappelijke bedoelingen op na houden waar het gaat om wederzijdse contacten tussen personen, organisaties en instanties over
het IJzeren Gordijn. Het zal op dat moment echter nog twintig jaar
duren voordat de dubbele agenda van deze verenigingen wordt aangetoond.

Vredesonderwijs
Behalve het plan van de gemeente Arnhem om een stedenband in Oost-Duitsland aan te gaan, is
er nog een initiatief eind ’84 dat vermeldenswaard is. Het betreft een idee van de Arnhemse
Vrouwen voor Vrede om het door de gemeente geplande vredesonderwijs meer effect te geven.
Nanny de Jong hierover in haar rondschrijven: ‘Begin ’85 komt er een tentoonstelling over
vredesonderwijs voor de Arnhemse lagere scholen. Ook moeten de scholen eind juni ’85 rond
zijn met hun schoolwerkplan. Hier liggen op korte termijn twee mogelijkheden: het stimuleren
van vredesonderwijsprojekten rondom de tentoonstelling én het opnemen van het thema vredesonderwijs in het schoolwerkplan. Om nu een ‘wildgroei’ van allerlei initiatieven te voorkomen,
is het noodzakelijk dit te coördineren. Wij denken dat mensen die direkt bij een school betrokken zijn, binnen die scholen het vredesonderwijs via oudercommissies, medezeggenschapsraden, ouderavonden enzovoort beter kunnen stimuleren dan wanneer een vredesgroep dit als
buitenstaander probeert.’
De Vrouwen voor Vrede roepen vervolgens op om de namen door te geven van mensen uit de
kennissenkring die in het onderwijs actief zijn en die bereid zijn om het vredesonderwijs op hun
school te stimuleren. Voor deze mensen zal dan een informatieavond gehouden kunnen worden
om leermiddelen aan te reiken, zo luidt het plan.

Aanloop volkspetitionnement
Het is inmiddels januari ’85 wanneer het Arnhemse Breed Platform bijeenkomt, voornamelijk
om zich nog eens te beraden op het volkspetitionnement over de plaatsing van kruisraketten in
Nederland dat voor het najaar van 1985 op het programma staat. Enkele maanden daarvoor
heeft dit platform zich in grote meerderheid uitgesproken vóór deelname aan dit initiatief van
Komitee Kruisraketten Nee!, maar wel onder de nodige voorwaarden zoals we hebben gezien.
Maar omdat de Arnhemse Vrouwen voor Vrede geen heil zien in het opnieuw tellen van de
tegenstanders en het platform toch graag met consensus werkt, is de kwestie nog eens geagendeerd, al was het maar om daarna als Breed Platform de oproep van het KKN te kunnen ondertekenen. Dit blijkt geen slecht idee te zijn, want omdat het KKN zich in de tussentijd wat duidelijker uitgedrukt heeft over het doel van het volkspetitionnement (‘Het verzet in Nederland
tegen kruisraketten zichtbaar maken.’), spreekt Vrouwen voor Vrede Arnhem zich thans –
hoewel nog wat schoorvoetend (‘Veel vragen zijn nog niet beantwoord.’) – uit voor deelname.
Tot opluchting van de leden kan nu in de notulen worden genoteerd: ‘Breed Platform gaat in
Arnhem het Volkspetitionnement ondersteunen’. Een beetje prematuur is dat overigens nog wel,
want Wereldwinkel Kortestraat en de Arnhemse fractie van de PvdA hebben nog geen standpunt bepaald. De Wereldwinkel niet omdat hun vertegenwoordiger op de vergadering ontbreekt
en de PvdA omdat er landelijk nog geen besluit is gevallen over deelname aan de actie en ‘ArnArnhem Mondiaal
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hem’ de landelijke lijn wil blijven volgen. Alle overige
organisaties in het Breed Platform, sinds kort versterkt met de
organisatie 50+ tegen Kerngeweld, spreken zich volmondig
uit voor deelname. Daarbij laat de combinatie Rebel/Jongeren
tegen Kernwapens nog aantekenen dat wat hen betreft er
eigenlijk wel meteen aan de slag gegaan kan worden met de
voorbereidingen en niet pas in september zoals het KKN
voorstelt.
Met dit eenduidige besluit zetten de Arnhemse vredesgroepen
opnieuw een belangrijke stap in het brede verzet tegen de
plaatsing van nieuwe kernwapens in Nederland. Want alleen
door in zoveel mogelijk gemeenten in het land mee te laten
doen aan de volksraadpleging heeft de campagne een kans
van slagen, terwijl een bescheiden deelname met een tegenvallend aantal handtekeningen, zoals eerder al aangegeven,
onvermijdelijk door de tegenstanders als argument vóór plaatsing zal worden gebruikt.
Voor Karel Ankringa, vertegenwoordiger van de Wereldwinkel in het platform, is het
veeleisende verzet echter te belastend geworden. Midden januari ‘85 trekt hij zich terug uit het
vredeswerk. Net als een maand eerder voorzitter Dick van der Meer deed, richt hij zich met een
afscheidswoord tot zijn mede-actievoerders: ‘Na een tweestrijd van jaren, ten koste van hartenbloed, staat nu mijn besluit vast: voortaan wil ik mijn aktiewerk buitenshuis drastisch beperken
en wil ik meer aandacht en tijd reserveren voor thuis zijn en thuiswerk. Jullie zullen mij dus
minder vaak ontmoeten op bijeenkomsten en op straat, wel nu en dan hoop ik, niet meer in vaste
werkgroepen. Innerlijk blijf ik aan alles waaraan ik heb meegewerkt onverminderd trouw. Ik
dank jullie voor datgene waaraan ik via onze ontmoetingen en akties deelnam: inzet, overtuiging, enthousiasme, solidariteit.’
Het zal een van de laatste briefjes van zijn hand worden. Drie maanden later krijgt hij een verkeersongeluk en, al op leeftijd gekomen, overlijdt hij aan de gevolgen ervan.

Hoofdstuk 2

Vredesbus, stedenbanden en volkspetitionnement
Zoals in het vorige deel al aangegeven, ontbreekt het de afdeling Voorlichting van de gemeente
Arnhem midden jaren 80 niet aan creativiteit. De opdracht van het gemeentebestuur om zorg te
dragen voor een vredestentoonstelling waarmee langs de Arnhemse basisscholen gegaan kan
worden, brengt de voorlichtingsambtenaren bij het gemeentelijk vervoersbedrijf: ‘Zij wilden
hun informatiebus hiervoor ter beschikking stellen, die dan ingericht kon worden als vredesbus.
De huur van de informatiebus bleek echter zo hoog (ruim ƒ 17.000,-) dat praktisch geen geld
overbleef voor de inrichting van de vredestentoonstelling zelf. Daarnaast is deze bus voor het
vredesproject volkomen ongeschikt.’
Het Gemeentevervoersbedrijf, op dat moment nog een dienst van de gemeente Arnhem, heeft
het nakijken, want de collega’s van Voorlichting verleggen hun blik naar buiten de gemeentegrenzen: ‘Zoekende naar andere oplossingen werden wij geattendeerd op de rijdende
informatieoplegger ‘’n Dag Veluwezoom’. Deze oplegger van ongeveer 8 jaar oud, is gebruikt
voor promotionele activiteiten voor verschillende Arnhemse toeristische bedrijven. Men is
echter van plan deze promotie op een andere wijze voort te zetten. De oplegger met een tentoonstellingsruimte van ongeveer 12 x 2,5 m. wordt ons te koop aangeboden voor ƒ 10.000,-. De
oplegger is compleet ingericht als tentoonstellingsruimte met panelen, verlichting (spots), een
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projectiemogelijkheid en een geluidsinstallatie. Bij de inventaris horen verder nog een koelkast,
stofzuiger, een diaprojector en een tafel en zitbanken.’
Er is maar één probleem: de oplegger heeft geen trekker. Maar omdat de oplegger in gebruik is
bij een verhuisfirma in buurgemeente Rheden, zou dat wellicht ook het adres kunnen zijn, aldus
de nijvere voorlichters in hun nota aan B&W, om een trekker te huren. Dat kost dan weliswaar
een lieve duit aan chauffeur, verzekering en stalling (ƒ 6.800,- op jaarbasis), maar dan heb je
ook wat. Wel komt er dan nog een eenmalig bedrag van ƒ 2.500,- bovenop voor het opschilderen van de buitenkant van de oplegger.
De nota van de voorlichtingsdienst wordt midden februari ‘85 aan B&W aangeboden met het
advies ‘Akkoord te gaan met de aanschaf van een mobiele expositieruimte’ en ‘De kosten ad ƒ
10.000,- te dekken uit de post ‘Vredeseducatie’.’

Voorlichtingsboekje
Maar de afdeling Voorlichting van de
gemeente Arnhem doet meer. Beklaagde
woordvoerder Dick Tiemens van de lijstcombinatie PvdA/PPR zich in februari 1985
nog bij burgemeester Drijber over de trage
voortgang van het gemeentelijk vredesbeleid, in diezelfde maand komt deze afdeling
met een overzicht aan hoofdstukken dat het
Studiecentrum voor Vredesvraagstukken van de Katholieke Universiteit te Nijmegen voor de
brochure over de gevolgen van een atoomaanval op Arnhem heeft opgesteld. Het Studiecentrum
is zich terdege bewust van de gevoeligheid van het onderwerp getuige het voorstel dat de ambtenaren van Voorlichting zelf een opzet schrijven van het hoofdstuk waarin de gevolgen voor de
bevolking worden beschreven. Jan Ram in zijn bericht hierover aan de commissie Vredesvraagstukken: ‘De opstellers beschouwen de formulering van dat hoofdstuk slechts als een ‘schot
voor de boeg’. Geopperd wordt dat Voorlichting van dat hoofdstuk een concept maakt, zodat zij
en idee kunnen krijgen van de toonzetting die ons voor ogen staat.’
Het boekje zelf zal 20 à 25 pagina’s dik worden inclusief enkele informatieve illustraties, zo
luidt de opzet, en de TH-Twente zal ingeschakeld worden voor het maken van computermodellen om de gevolgen van radioactieve fall-out te kunnen berekenen. De titel van het boekwerkje
zal luiden ‘Arnhem en de moderne oorlog’. In juni van dat jaar al heeft het Studiecentrum het
concept van het boekje gereed en wordt het voor advies onder de leden van de commissie Vredesvraagstukken verspreid.

Jumelage met stad in Oost-Europa
Behalve het maken van een informatieboekje over de gevolgen van een atoomaanval op Arnhem en de organisatie van vredeseducatie in de stad, is er een derde actiepunt dat de gemeente
in haar vredesprogramma heeft staan en dat is zoals we zagen, het aangaan van een stedenband
met een plaats in Oost-Europa. Daartoe richt de gemeente zich in maart van dat jaar tot de Liga
für Völkerfreundschaft te Oost-Berlijn: ‘Verontrust over de voortdurende bedreiging van de
vrede in de wereld, heeft de Gemeenteraad van Arnhem uitgesproken dat zij, daar waar dat in
haar vermogen ligt, wil bijdragen aan de bevordering van de wereldvrede. Een van de mogelijkheden die zij daarvoor meent te hebben, is het bevorderen van onderling begrip tussen de
volkeren door het aanknopen van vriendschappelijke betrekkingen met vergelijkbare steden in
andere landen.’
Vanwege de positie die deze organisatie bekleedt tussen enerzijds de Oost-Duitse autoriteiten en
de (streng gecontroleerde) contacten aan de westzijde van het IJzeren Gordijn, wordt de Liga in
de brief verzocht te bemiddelen: ‘Wij hopen ten zeerste dat U na overleg ons kunt adviseren hoe
met een bepaalde – met Arnhem enigszins harmoniërende – stad contacten te zoeken. In dit verband veroorloven wij ons te vermelden dat enige steden ons als mogelijk geschikt werden
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genoemd: Potsdam, Jena, Gera en Zwichau. Het moge duidelijk zijn dat wij het contact met de
burgers van de D.D.R. het allerbelangrijkste achten.’
Tot een jumelage met een van deze vier steden (Gera) zal het uiteindelijk wel komen, maar het
is de vraag of Liga en Oost-Duitse overheid met deze laatste zin uit de gemeentelijke brief wel
bevolkingsgroepen uit het westen en het oosten die door het Politbureau in die tijd met argusogen worden bekeken.
Minder ‘zwaar’ is het vierde actiepunt uit het gemeentelijk vredesprogramma, deelname van
Arnhem aan de Wereldunie van Vredessteden. Een delegatie van zes raadsleden inclusief de
burgemeester zelf, zal in het voorjaar afreizen naar Bologna, zo wordt afgesproken, om de
bijeenkomst van de unie namens Arnhem bij te wonen.

Formalisering stedenband met Croydon
Ook een stuk minder zwaar is het formaliseren van de stedenband die Arnhem kort na afloop
van de Tweede Wereldoorlog met de Londense voorstad Croydon is aangegaan. Geteisterd door
het oorlogsgeweld besluiten de stadsbesturen van beide gemeenten uitwisselingen op het gebied
van cultuur en sport te organiseren om zo het leed en het
isolement van de bewoners wat te verzachten en tevens
een voorzet te geven tot een nieuw en vredelievend
Europa. Op 9 april 1985 wordt deze vriendschapsband
door middel van een wederzijds raadsbesluit tot een
formele jumelage verheven: ‘De raden van de Gemeente
Arnhem en Croy-don, overwegende dat sinds 1946
jaarlijks een sportuitwis-seling heeft plaatsgevonden die
geleidelijk de band tussen de beide steden en hun burgers
heeft doen groeien, hebben in hun vergaderingen van 21
januari 1985 en 10 december 1984 besloten deze band te
bevestigen tot een jumelage die ten doel heeft de
bevordering van uitwisselingen tussen zo-veel mogelijk
groeperingen van burgers van beide steden in de hoop en
verwachting hiermede bij te dragen tot de bevordering van
samenwerking, vriendschap en vrede tussen de Europese
landen.’
De volzin wordt kalligrafisch in een oorkonde verwerkt en
Croydon Clocktower
op genoemde datum ondertekend door de burgmeesters
Job Drijber en Maureeen Horden. De jumelage zelf zal
door de jaren heen de weg van sport- en cultuuruitwisselingen blijven bewandelen om in
december 1992 te worden ondergebracht in de Stichting Jumelage Arnhem (SJA) waar in een
later stadium ook de stedenband met Gera in zal opgaan.

Milieu en ontwikkelingssamenwerking
Nu een gemeentelijk vredesbeleid een feit is en de eerste aanzetten om invulling aan dit beleid
te geven gedaan zijn, krijgt de SAV iets meer lucht. Weliswaar zal er in het najaar deelgenomen
worden aan de organisatie van het volkspetitionnement en naderen tevens de landelijke verkiezingen van voorjaar ‘86 (waarbij de politieke partijen weer zullen moeten worden benaderd),
maar voorlopig kan er even aan andere zaken worden gedacht. Zo vindt op 12 maart een informatieavond plaats over de gevolgen van uraniumwinning op de gezondheid van indianen in
Noord-Amerika en Canada. De avond in bezoekerscentrum De Watermolen (het huidige Bezoekerscentrum Sonsbeek) staat daarnaast in het teken van de militaire toepassingen van uranium
en wordt mede georganiseerd door Milieudefensie en NANAI, de Nederlandse Aktiegroep
Noord-Amerikaanse Indianen. Ook deze samenwerking, nu nog op ad hoc-basis en alleen op
deze avond zelf gericht, zal gevolgen hebben voor de brede samenwerking die in Arnhem zal
groeien tussen vredesorganisaties, ontwikkelingsorganisaties en milieugroepen. Het is op die
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avond in maart precies vier jaar geleden dat de eerste samenwerking tussen een keur aan
Arnhemse organisaties tot stand kwam onder het motto Kernwapens Nederland uit! Verder zal
in dat voorjaar deelgenomen worden aan de jaarlijkse rommelmarkt op Koninginnedag om de
financiën wat op te krikken en aan de traditionele 1 mei-manifestatie in de Stadsschouwburg.

Volkspetitionnement
De meeste tijd zal dat jaar echter toch blijken te gaan zitten in de deelname van de Arnhemse
vredesgroepen aan het landelijk volkspetitionnement. Maar liefst 700 mensen denkt het Breed
Platform Arnhem tegen Kruisraketten nodig te hebben om in september/oktober huis aan huis
de kaarten op te halen waarop de inwoners van de stad aangegeven hebben of ze voor of tegen
het plaatsen van kruisraketten in Nederland zijn. Het Breed Platform in zijn oproep:
‘Najaar1985 wordt in Nederland een volkspetitionnement gehouden om nogmaals het verzet
tegen de plaatsing van kruisraketten zichtbaar te maken. Aan alle inwoners van ons land zal
worden gevraagd om een verzoek te ondertekenen met de volgende – voorlopige – inhoud: Aan
Regering en Staten Generaal, Ik ben tegen kruisraketten. Nu u op of omstreeks 1 november
1985 een besluit neemt over plaatsing van kruisraketten op Nederlands grondgebied, verzoek ik
u af te zien van plaatsing.’
Aldus gebruik makend van artikel 5 uit de Grondwet dat zegt dat ieder het recht heeft om verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen, hoopt het Komitee Kruisraketten Nee!
zoveel handtekeningen te verzamelen dat de regering zich gedwongen ziet ‘de stem des volks’
te volgen. Door alle huishoudens in Nederland (5,3 miljoen adressen) een informatiepakket toe
te sturen inclusief het in te vullen voor/tegen-kaartje, hoopt het KKN niet alleen op een respons
van honderdduizenden Nederlanders, maar probeert ze tevens het verzet levend te houden en de
vertragingstactiek van de regering (wel of niet plaatsen mits enzovoort) te pareren.
De pakketjes worden in de eerste week van september landelijk verstuurd en aan elk lokaal platform is het vervolgens om de kaarten daarna zo snel mogelijk weer ingevuld op te halen. Om te
voorkomen dat de handtekenkaarten bij de post of bij de mensen thuis zoekraken, worden door
het KKN enkele miljoenen kaarten extra gedrukt en als reservekaarten bij de plaatselijke platforms bezorgd.
Op 1 mei 1985 laten de Arnhemse vredesgroepen twee rondzendbrieven uitgaan. In de ene
wordt opgeroepen om deel te nemen aan het volkspetitionnement: ‘Volgend jaar is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Jaar van de Vrede. Daarom mensen, nog eens, maak een paar
avonden in de week vrij om ons te helpen. En mocht het – want van deze regering kun je alles
verwachten – onverhoopt toch tot een plaatsingsbesluit komen, dan is het volkspetitionnement
nog altijd en bewustwordingsmiddel, dat het kiesgedrag van mensen zó zal beïnvloeden, dat we
volgend jaar samen daadwerkelijk een andere weg zullen inslaan.’
De SAV doelt met de laatste zin op de Kamerverkiezingen die voor mei 1986 op het programma
staan. Of de meerderheid van de bevolking in tegenstelling tot de
verkiezingen van november ’82, nu wel zijn conclusies zal
trekken over de koers van de regering inzake kernbewapening,
was toen nog de vraag. Nu, een kwart eeuw later, weten we dat
de verkiezingsleus van het CDA Laat Lubbers zijn karwei
afmaken de partij geen windeieren heeft gelegd.
De tweede brief die op die 1 ste mei uitgaat is een uitnodiging aan
de Arnhemse politiek om met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1986 van gedachten te wisselen over voortzetting van het gemeentelijk vredesbeleid: ‘Bij de vorige
gemeenteraadsverkiezingen werd in het merendeel van de verkiezingsprogramma’s nog geen aandacht besteed aan een lokaal
vredesbeleid. Gezien hetgeen in de afgelopen jaren gebeurd is,
verwachten wij dat de politieke partijen hieraan nu wel grondig
aandacht besteden en met name ook aan de in de jaren ’86-’90 te
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nemen vervolgstappen. Graag willen wij met u van gedachten wisselen over datgene wat u in
uw verkiezingsprogramma denkt op te gaan nemen. Mocht ook u daaraan behoefte hebben, dan
zien wij graag een uitnodiging voor een gesprek tegemoet.’
Of die behoefte bij de aangeschreven partijen zo groot is, valt te betwijfelen. Weliswaar zal de
gemeentelijke inzet op het terrein van vrede en ontwikkeling nog enkele jaren intact blijven,
maar het zullen steeds opnieuw de Arnhemse vredesgroepen zelf moeten zijn die voor dat
politieke draagvlak zorgen, zoals we in latere hoofdstukken zullen zien.

Hoofdstuk 3

Wereldunie van Vredessteden
De Wereldunie van Vredessteden – voluit en op zijn Frans Union Mondiale des Villes Martyres,
Villes de la Paix geheten – werd in 1982 in Bastogne opgericht met het idee dat steden die
tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen waren door het oorlogsgeweld, de herinneringen aan die verwoesting levend zouden houden en zich gezamenlijk zouden verzetten tegen bewapening, en dan met name kernbewapening. De wereldvrede zou gediend zijn, zo luidde de
opvatting, met vredesopvoeding en het regelmatig uitwisselen van informatie over de aanpak
hiervan.
In deel twee van dit boek is al bericht over het oriënterende bezoek dat wethouder Bert Kuiper
namens het Arnhemse gemeentebestuur bracht aan de eerste conferentie in Verdun in oktober
van dat jaar. De betrekkingen krijgen echter een officieel tintje wanneer een Arnhemse delegatie
op 18 en 19 april 1985 als adspirant-lid de bijeenkomst van de unie in Bologna bijwoont. Aan
het hoofd van de delegatie, bestaande uit zes leden van de raadscommissie Vredesvraagstukken
(op dat moment nog formeel commissie ad hoc Vredesvraagstukken geheten), staat burgemeester Job Drijber. Hij doet na terugkomst verslag van de bijeenkomst: ‘Er waren ongeveer 50
steden uit 25 landen vertegenwoordigd, dus aanzienlijk meer dan bij de eerste conferentie in
Verdun in oktober 1982. Het was boeiend – zij het tot op zekere hoogte – om de meest uiteenlopende sprekers met de meest uiteenlopende achtergronden te horen, bijvoorbeeld de burgemeesters van Garkov, Volgograd en Kiev. Zoveel vertegenwoordigers van steden achter het
IJzeren Gordijn ontmoet je zelden. Persoonlijk contact met hen was minder gemakkelijk. De
Arnhemse delegatie heeft voornamelijk gesproken met vertegenwoordigers van Oost-Duitsland,
Polen, Engeland (Coventry), Frankrijk (Verdun) en Italië (Marzabotto).’
Het bezoek aan Bologna zal met name belangrijk worden voor het Arnhemse vredesbeleid omdat burgemeester Drijber er een aantal concrete voorstellen doet: ‘De Arnhemse delegatie
besloot ook te spreken en daarbij de nadruk te leggen op de noodzaak tot concrete initiatieven.
Deze gedachte vond veel weerklank bij de ere-voorzitter en naar onze indruk ook wel bij de zeer
bedrijvige en zeer positieve indruk makende burgemeester van Marzabotto (…). We dienden
daarop de volgende resolutie in:
1. Alle steden maken een overzicht van hun concrete projecten, in het bijzonder op het
gebied van de educatie.
2. Deze programma’s worden gezonden naar een centraal punt, bijvoorbeeld het secretariaat – eventueel is Arnhem ook wel bereid de helpende hand te bieden – om te worden gebundeld en aan de leden verzonden. Echter niet zomaar, maar met een evaluatie
van de hoofdpunten. Dit rapport is dan basis voor overleg bij de volgende conferenties.
3. De aanwezige steden brengen de resultaten van deze conferentie ter kennis van hun
eigen regeringen.’
In zijn verslag meldt de burgemeester dat hij er in de wandelgangen van de conferentie nog een
schepje bovenop gedaan heeft. Op de opmerking van de burgemeester van Marzabotto dat het
misschien een idee zou zijn om de volgende bijeenkomst van het uitvoerend comité in Arnhem
te houden, antwoordt hij: ‘Vanzelfsprekend heeft de Arnhemse delegatie zich positief tegenover
dat idee opgesteld.’
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De Arnhemse vredesgroepen nemen tevreden kennis van het verslag. Zo moeizaam als het vredesbeleid een jaar tevoren nog van de grond kwam, zo initiatiefrijk wordt het nu. Toch zal het
SAV verrast hebben opgekeken, toen de burgemeester in zijn verslag op een rijtje zette wat
‘Arnhem’ allemaal al niet doet op het gebied van vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking. Behalve het werken aan vredeseducatie met behulp van een eigen Vredesbus, het hebben van contacten met Croydon en Coventry en de zoektocht naar een jumelage met een stad
achter het IJzeren Gordijn en tenslotte het maken van een boekje over de gevolgen van een
atoomaanval op Arnhem, blijken er in stilte ook andere stappen te zijn gezet. Zo meldt de
burgemeester dat de gemeente besloten heeft om strijd te voeren tegen discriminatie, racisme en
fascisme en is er een district in Suriname geadopteerd met het doel er de armoede terug te
brengen: ‘Eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat dit programma nog niet zo sterk van de grond is
gekomen als wij wel hadden gewild. Dit vraagt voortdurend de aandacht.’
De kenners van het ambtelijk jargon trekken waarschijnlijk wel hun conclusies uit de laatste zin,
maar de vraag op welke wijze de gemeente Arnhem het meest effectief zou kunnen bijdragen
aan armoedebestrijding, zal de gemoederen in de tweede helft van de jaren 80 nog lang bezighouden.
Het adoptieproject waar de burgemeester op doelt, is eindjaren 70 door de gemeente Arnhem
aangegaan op voordracht van de Novib/Unesco-groep in Arnhem. Het project is een uitvloeisel
van het Bestuursakkoord 1978-1982 waarin een bescheiden paragraaf was opgenomen over ontwikkelingssamenwerking. Besloten werd toen om op jaarbasis een bedrag van f 25.000 beschikbaar testellen voor twee projecten in Suriname (een voor Bosnegers in Goejaba en een voor
Indianen in Kano). Van dat bedrag diende f 10.000 besteed te worden aan bewustwording in
Arnhem, maar tot een educatief plan is het nooit gekomen, waardoor het bedrag maar werd
gedoneerd aan de campagne Eén voor Afrika.
Op 13 augustus 1985 besluit de gemeenteraad dat Arnhem formeel lid wordt van de Wereldunie
van Vredessteden. Tevens wordt in die raadsvergadering het voorstel van burgemeester Drijber
aangenomen om de eerstkomende vergadering van het uitvoerend comité van de unie in Arnhem te houden. Vrijblijvend zal die vergadering zeker niet worden, aldus De Arnhemse Courant
in haar editie van de volgende dag: ‘Arnhem wil alles in het werk stellen om de Unie van getroffen steden niet te laten verzanden in een ‘vrijblijvende praatclub’, maar te laten uitgroeien
tot een groep van steden die concreet bijdraagt aan de vredesgedachte.’

Mayors for Peace
Met het besluit tot lidmaatschap van de Wereldunie van
Vredessteden blijft het niet, want in diezelfde augustusmaand
reist een andere delegatie uit de Arnhemse raad naar Hiroshima
en Nagasaki. Dit op uitnodiging van de burgemeesters van
beide Japanse steden die er de eerste conferentie organiseren
van wat nadien Burgemeesters voor Vrede (Mayors for Peace)
is gaan heten. De Arnhemse delegatie is wat bescheidener van
omvang dan de groep van zes die naar Bologna was afgereisd,
want namens de gemeente gaat alleen VVD-raadslid Gerrit Jan Polderman. In zijn verslag van
deze 1st World Conference of Mayors for Peace through Intercity Solidarity omschrijft hij
allereerst de doelstelling van de bijeenkomst: ‘Het motief van de twee steden deze conferentie te
organiseren was ‘een gelegenheid te bieden aan burgemeesters uit de hele wereld om kennis te
nemen van de werkelijke betekenis van de catastrofe van de atoombom en verder te gaan met de
discussie die gericht is op wereldvrede’. De doelstelling van de conferentie luidde dan ook ‘de
verbondenheid van steden te bevorderen gericht op volledige afschaffing van kernwapens’.’
Het raadslid weet vervolgens te melden dat er 111 adhesiebetuigingen van burgemeesters uit 33
landen zijn binnengekomen naar aanleiding van het feit dat beide steden precies veertig jaar
eerder getroffen werden door twee Amerikaanse atoombommen die daarmee een einde maakten
aan de Japanse deelname aan de Tweede Wereldoorlog.
Raadslid Polderman over het verloop van de conferentie: ‘De organisatie was – zoals gezegd –
perfect. Ook de inhoudelijke discussie was volledig geprogrammeerd in die zin dat circa 30 steArnhem Mondiaal
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den in de gelegenheid waren in woord en bijdrage te leveren aan de gedachtenwisseling. Op
grond van vooraf ingezonden informatie hebben deze steden het congres toegesproken. Arnhem
kon geen enkele rol op dit punt spelen omdat alle correspondentie afkomstig van het Japanse
secretariaat – zoals een verzoek om een bijdrage te leveren – onbeantwoord is gebleven. Nadere informatie heeft uitgewezen dat Arnhem wel op de verzendlijst stond, maar dat de post niet
op het gemeentehuis is ontvangen.’
Hoe de heer Polderman dan wel aan de nodige informatie is gekomen om tijdig op het congres
aanwezig te zijn, wordt uit het verslag niet duidelijk. De conclusies en de aanbevelingen van het
raadslid richting burgemeester zijn dat wel: ‘De confrontatie met de werkelijke gevolgen van
een atoomoorlog was indrukwekkend en heeft de opvatting versterkt dat alles gedaan moet
worden de kernwapenwedloop tot staan te brengen en te streven naar een wereld zonder nucleaire wapens.’

Vredeseducatie krijgt vorm
De nadruk die burgemeester Drijber met de gemeentelijke delegatie in Bologna legt op de
noodzaak van mondiale vredeseducatie, blijkt geen loze kreet. Amper terug in Arnhem laat de
gemeente een brief uitgaan naar alle Arnhemse basisscholen: ‘Na een intensieve periode van
voorbereiding en overleg (waarbij betrokken waren de afdeling Onderwijs en Volksontwikkeling, de Onderwijsbegeleidingsdienst, de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen en de Stichting voor Vredesopbouw uit Utrecht en de afdeling Voorlichting), is besloten een rijdende doetentoonstelling te maken. Deze doe-tentoonstelling wordt op dit moment voorbereid en wordt
ingericht in een oplegger die straks langs de scholen zal trekken. Deze rijdende tentoonstelling
kreeg als motto: ‘Hé duif, is het al vrede?’.’
Met de permanente tentoonstelling wil de gemeente zo goed mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de basisscholieren. Geen grote verhalen of wereldoorlogen en miljoenen
slachtoffers, maar bezig zijn met de conflictwereld van de kinderen zelf, ‘De kleine vrede’, is
het motief: ‘Uitgaande van de eigen belevingswereld van het kind wordt in spelvorm aandacht
besteed aan: omgaan met elkaar, samenwerken, conflicten oplossen, vooroordelen. Daarnaast
wordt er verband gelegd met de ‘grote vrede’ door aandacht te besteden aan derde wereld- en
milieuproblematiek. De spelvormen die de kinderen in de vredesbus worden aangeboden, kunnen in de klas verder uitgewerkt worden.’
Om de leerkrachten extra werk te besparen, zegt de gemeente in zijn rondzendbrief toe dat het
benodigde materiaal te zijner tijd aan de scholen zal worden toegezonden.
Hoe snel zaken van gemeentewege als het moet kunnen worden aangepakt, blijkt ook uit de
brief, want ondanks dat het werkmateriaal nog onder de scholen moet worden verspreid, staan
datum en tijdstip van in het in gebruik nemen van de Vredesbus al vast: ‘Nog dit voorjaar, om

precies te zijn op 6 mei a.s., zal ’s middags om 14.00 uur burgemeester Drijber een openingshandeling verrichten, waarmee dan de vredesbus ook langs de scholen kan gaan rijden.’
De Arnhemse Vredesbus die in 1996 overging naar de Stichting Vredeseducatie in Utrecht

Maar met het verschaffen van deze faciliteit houdt het aanbod van de gemeente niet op. Om te
bewerkstelligen dat de Arnhemse basisscholen ook daadwerkelijk met het educatief materiaal
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aan de slag gaan, wordt iedere school een bedrag van f 100 aangeboden voor de aanschaf van
specifiek materiaal over vredesvraagstukken. En verder kan een tiental scholen per jaar een
beroep doen op het subsidiebudget van de gemeente voor het uitvoeren van een vredesproject.
Er staat per school een voor die tijd aanzienlijk bedrag van f 1.000 ter beschikking.

Hoofdstuk 4

Volkspetitionnement een succes?
In de aanloop naar het volkspetitionnement organiseren de Arnhemse vredesgroepen enkele
activiteiten om de aandacht van de plaatselijke bevolking gericht te houden op de dreigende
plaatsing van kruisraketten. Er wordt in augustus een Hiroshima-herdenking gehouden in en
rond de Eusebiuskerk in het centrum van de stad. En voor de Vredesweek in de derde week van
september wordt de landelijk secretaris van het IKV, Mient Jan Faber, uitgenodigd om te komen
spreken in de Diaconessenkerk.
Het landelijke KKN besluit om het volkspetitionnement over enkele weken uit te smeren, te beginnen met het eind augustus versturen van de kaarten, waarna er twee landelijke ophaaldagen
gehouden zullen worden (7 en 14 september). De campagne zal op 26 oktober worden afgesloten met een manifestatie in de Houtrusthallen te Den Haag waar de opgehaalde kaarten zullen
worden overhandigd aan premier Ruud Lubbers.
Om te voorkomen dat in de vakantietijd de betrokkenheid bij de campagne wegebt, besluit het
Breed Platform Arnhem tegen Kruisraketten om op 4 september een manifestatie te houden in
het KAB-gebouw. Vóór die tijd zal een comité van aanbeveling worden geformeerd en zullen
23 wijkcoördinatoren worden aangesteld om het huis
aan huis ophalen van de kaarten in de Arn-hemse wijken
te begeleiden. Het vakbondsgebouw De Opbouw wordt
tot depot en centraal inleveradres ingericht. Kaarten
kunnen ook afgehaald worden bij wereldwinkel De
Rooie Arnhemmer in de Bovenbeekstraat en in het
gebouw van de CPN aan de Van Slichtenhorststraat.
Samen met een groot aantal leden van de linkse partijen
in Arnhem die zich aan-bieden om de kaarten huis aan
huis op te halen, denkt het Breed Platform een goede
kans te maken om het Arnhemse deel van de landelijke
campagne tot een succes te maken. Maar eind augustus
hebben zich nog maar pas 250 van de benodigde 700
mensen aangemeld om de deuren langs te gaan en de
kaarten in te zamelen. Het wordt krap omdat het Komitee Kruisraketten Nee! besluit om op 31
augustus de eerste duizend kaarten te laten ondertekenen tijdens een manifestatie in Woensdrecht. Op de vliegbasis aldaar worden immers de 48 kruisraketten gestationeerd indien het
plaatsingsbesluit in november positief uitvalt. In de week daarop zullen de 5,4 miljoen kaarten
aan alle Nederlandse huishoudens worden verstuurd. Het probleem van het weer verzamelen
van de kaarten blijkt overigens niet tot Arnhem beperkt te zijn. Op een persconferentie die op 22
augustus van dat jaar in Amsterdam wordt gehouden, meldt KKN-voorzitter Sienie Strikwerda
dat er van de benodigde vijftig- tot tachtigduizend vrijwilligers nog twintigduizend missen.
Niettemin rekent het KKN op een respons van minstens twee miljoen handtekeningen tegen
plaatsing. Bestuurs-lid Mient Jan Faber in een reactie een dag later in de Volkskrant: ‘Ik
vergelijk dit petitionne-ment het liefst met de twee vroegere: voor vrijheid van onderwijs en
voor algemeen kiesrecht. Daar was sprake van een veranderd normbesef. Die petitionnementen
leverden geen direct suc-ces op, maar als dat veranderde besef voldoende ingeworteld is, zet
het door. Misschien is het resultaat van dit petitionnement in het regeringsbesluit van 1 novem-
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ber slechts in de marge merkbaar, maar dan zal het doorzetten in de coalitiebesprekingen. Het
zou me niet verwonderen als de regering in het besluit nieuwe ruimte schept.’
3,7 miljoen handtekeningen
Nog voor het succes van de volksraadpleging bekend wordt, houdt het Breed Platform Arnhem
tegen Kruisraketten een evaluatie van de Arnhemse deel van de actie. Leek het huis aan huis
ophalen van de kaarten eerst nog een probleem vanwege te weinig deelnemers, tijdens het overleg met alle Platformorganisaties blijkt dit in de praktijk erg te zijn meegevallen: in totaal zijn
330 Arnhemmers de 50.000 adressen afgegaan. De startavond in het KAB-gebouw blijkt een
schot in de roos te zijn geweest, net als de afsluitende avond die op 4 oktober is gehouden. Het
inzetten van wijkcoördinatoren blijkt ook een gouden greep
te zijn geweest, het comité van aanbeveling daarentegen is
weer te weinig ingezet en is daardoor minder invloedrijk
geweest als de bedoeling was. Dat er te weinig vrouwen
zitting in hebben genomen wordt eveneens als een
tekortkoming ervaren. Maar dat de actie f 200 meer gekost
heeft dan begroot wordt daarentegen niet als een groot
probleem ervaren, temeer daar het er op dat moment alle
schijn van heeft dat de volksraadpleging een groot succes
wordt.
Ondanks het vele werk zit de stemming er dan ook goed in
en als blijkt dat op de slotmanifestatie in Den Haag maar
liefst 3,7 miljoen Nederlanders hun handtekening gezet
hebben onder de oproep aan de regering om af te zien van
het stationeren van kruisraketten in Nederland. Om zo’n
respons kan toch niemand heen, is de gedachte.
De overhandiging van de handtekeningen aan premier Lubbers krijgt echter een pijnlijk verloop en een nog pijnlijker
vervolg. Op het moment dat Lubbers achter de microfoon plaatsneemt om zijn commentaar te
geven, draait een groot deel van de aanwezigen hem demonstratief de rug toe. In het
jubileumboek dat het IKV in 2006 – na veertig jaar actievoeren – uitbrengt, zal Ruud Lubbers
(twee jaar later zelfs als adviseur voor nucleaire ontwapening plaats nemend in een werkgroep
van IKV Pax Christi) op die schoffering terugblikken: ‘Ach, mij heeft het geen schade gedaan.
Integendeel zelfs. Door de televisie werd het heel duidelijk gesignaleerd en het maakte mijn
leven niet moeilijker. Mijn probleem op die dag was vooral hoe ik van Sienie afscheid zou
nemen. Of ik haar, omdat ik mij ook een maatje van haar voelde, wel of niet op beide wangen
zou zoenen. Je moet, wat er ook gebeurt, altijd vriendelijk en aardig met elkaar blijven
omgaan.’

Plaatsingsbesluit van 1 november
Premier Lubbers (CDA) neemt op die 26 e oktober namens de regering de handtekeningen in
ontvangst en besluit met het kabinet een week later, op 1 november 1985, dat de 48 kruisraketten toch geplaatst gaan worden.
‘Zes jaar lang’, schrijven de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen daags na het regeringsbesluit in hun Nieuwsbrief, ’heeft de Nederlandse regering getracht de bevolking ervan te overtuigen dat plaatsing van kruisraketten in Nederland noodzakelijk was. Zes jaar lang is haar dat
niet gelukt. Integendeel, het verzet is enkel maar sterker geworden en een diepe verdeeldheid in
onze maatschappij over zo’n belangrijke zaak als het vredes- en veiligheidsbeleid is het resultaat.
Zo’n 3,7 miljoen Nederlanders zijn bereid persoonlijk stelling te nemen tegen de plaatsing door
het zetten van hun handtekening onder het volkspetitionnement. Een ongehoord groot aantal.
Toch zet de regering zijn salamipolitiek voort. Stukje bij beetje is vanaf 1979 de plaatsing dichterbij gebracht. Dit gebeurde op een dusdanig verhullende manier, dat elke stap door de beide
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regeringspartijen CDA en VVD op een verschillende – en soms zelfs volkomen tegenstrijdige –
manier aan hun achterban kon worden uitgelegd. De coalitie moest en zou in stand blijven, dan
maar liever mist! Diezelfde regering presteert het om het staatshoofd in de Troon-rede van
september 1985 om respect te laten vragen voor de democratische besluitvorming!’
Die diepe verdeeldheid waar de SAV op wijst zal kort nadien door onderzoek gestaafd worden:
van de CDA-stemmers blijkt slechts 18% zijn handtekening onder het volkspetitionnement te
hebben gezet. Een veeg teken met het oog op de naderende verkiezingen!

Hoe verder?
In dezelfde Nieuwsbrief van de SAV concludeert Bert Oostveen van de SAV: ‘Ook al lijken we
een ‘slag’ verloren te hebben, we kunnen ons niet permitteren de strijd tegen de wapenwedloop
te verliezen! We kunnen ons dat niet permitteren tegenover de toekomstige generaties, tegenover de huidige slachtoffers in de derde wereld, tegenover onze kinderen, tegenover onze ‘vijanden’ of ‘tegenstanders’ en óók niet tegenover onszelf!!’
Het Breed Platform Arnhem tegen Kruisraketten en de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen komen op 16 december in twee op elkaar volgende vergaderingen bijeen. Centraal staat
uiteraard de vraag: hoe nu verder? Uit de notulen van die bewuste decemberbijeenkomst: ‘Er is
een besluit genomen tegen de wil van de meerderheid van de bevolking wat op gespannen voet
staat met het rechtsgevoel van veel burgers. De vraag is hoe we nu verder moeten gaan. Een
belangrijke vraag in dit verband is of we als Breed Platform (B.P.) verdere activiteiten moeten
opzetten of voorlopig als SAV activiteiten moeten ondernemen. Dit is uiteraard ten nauwste
gekoppeld aan de plannen van het KKN.’
Het KKN denkt echter helemaal niet aan opgeven. Een kabinetsbesluit is niet hetzelfde als een
parlementsbesluit. Bovendien naderen zowel de gemeenteraadsverkiezingen als de Kamerverkiezingen en met een andere samenstelling van de regering kan er het nodige worden teruggedraaid. En dus besluit het KKN om in februari, dus nog vóór beide verkiezingen, een landelijke
manifestatie op touw te zetten. Aan die manifestatie zal een conferentie gekoppeld worden
waarop de toekomstige lijn van het KKN bediscussieerd zal worden.
Totdat meer duidelijk is over een te volgen koers, besluit het Breed Platform de activiteiten te
bevriezen en het overige vredeswerk voort te zetten volgens het programma van de SAV.
Zonder discussie verloopt de avond overigens niet. Want ook al zijn de aanwezigen van mening
dat het Breed Platform geassocieerd is aan het KKN en de KKN-lijn dus moet blijven volgen,
het zich zonder meer neerleggen bij de teleurstelling wil men ook niet. En nu de roep in den
lande om burgerlijke ongehoorzaamheid luider wordt, worden ook op deze vergadering
voorstellen gedaan om een lawaaidemonstratie door de stad te houden en lijsten op te stellen
van Arnhemse bedrijven die bij de bouw van de raketbasis op Woensdrecht betrokken worden.

Hoofdstuk 5

Arnhem en Woensdrecht
Het plaatsingsbesluit van 1 november 1985 is een feit wanneer de FNV haar programma 19861990 publiceert. In de paragraaf ‘Vrede en ontwapening’ laat de vakbondskoepel niets aan duidelijkheid te wensen over waar het gaat om het plaatsen van kruisraketten op Nederlandse
bodem. Als lid van het Komitee Kruisraketten Nee! had ze al een wervende taak onder haar
leden op zich genomen, maar nu is ze ook expliciet over wat er met conventionele bewapening
dient te gebeuren: ‘De FNV eist van de overheid een actief beleid dat de vrede en ontwapening
dichterbij helpt brengen. Daarom mogen de onderhandelingen over wapenbeheersing niet negatief beïnvloed worden. Nederland moet dan ook afzien van de plaatsing van kruisraketten. De
FNV pleit ook voor betere banden met Oost-Europa. En voor het omschakelen van militair naar
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vreedzaam onderzoek. Werknemers met gewetensbezwaren
moeten het werk aan militaire pro-jecten kunnen weigeren zonder
dat hun rechtspositie in gevaar komt.’
Deze opstelling van de grootste vakbeweging in Nederland is niet
alleen van belang omdat de organisatie een machtsfactor van
betekenis in de politiek-economische verhoudingen is, maar nu de
overheid bedrijven benadert met het verzoek om offertes in te
dienen voor het ombouwen van de vliegbasis Woensdrecht tot
lanceerplaats van kruisraketten, zal het erom gaan spannen.
Zullen de directies van bedrijven de confrontatie durven aangaan
met vakbond, werknemers en activisten van buitenaf door aan de
inschrijving mee te doen, of zullen ze toch maar eieren voor hun geld kiezen?
Het standpunt van de FNV over de omschakeling van militaire naar civiele productie
(conversie) is in die jaren geen theoretisch concept, want in het hele land en met name in de
buurt van steden met een sterke wapenindustrie (Hengelo, Vlissingen, Rotterdam), zijn sinds
een paar jaar conversieplatforms actief. Deze initiatieven baren de bedrijven zorgen, want niet
alleen vertegenwoordigers van kerken en vredesgroepen maken deel uit van deze plat-forms,
maar ook werknemers uit de betreffende bedrijven. En hoewel veel arbeiders in de
wapenindustrie hun werk primair zien als het verschaffen van brood op de plank, zijn er velen
die niet ongevoelig zijn voor het argument dat wapenproductie alleen maar geld kost in plaats
van geld oplevert en dat het vervaardigen van wapens hen medeplichtig maakt aan het gebruik
ervan. Met de campagne Stop de wapenhandel, begin met conversie speelt de vredesorganisatie
Pax Christi op deze discussie in, terwijl groepen als ’t Kan Anders en Van Zwaarden tot Ploegijzers al jaren op dit aambeeld slaan.
De kwestie wordt nijpend wanneer begin ’86 de campagne BIVAK wordt gestart: Breed Initiatief voor Verdergaande Acties tegen Kruisraketten. In eerste instantie heeft het negeren van het
volkspetitionnement door het kabinet Lubbers voor een enorme desillusie gezorgd onder de
vreedzame betogers tegen kruisraketten. De misrekening dat ‘de democratie’ wel zal zegevieren
over militaire strategieën en belangen heeft menigeen die nog vertrouwen had in ‘Den Haag’
een schok van jewelste bezorgd. Maar er is ook een groep die dit heeft voorzien dan wel zich
snel herstelt en verdergaande – dat wil zeggen buitenparlementaire – acties overweegt.
Onder het motto Doe niet mee aan Woensdrecht roept BIVAK op tot besmetverklaringen en
collectieve werkweigering: ‘Spreek uit geen zaken meer te doen met bedrijven die zich met de
bouw van Woensdrecht inlaten! Een grote stroom van dat soort verklaringen zal eraan bijdragen dat direkties van bedrijven zich nog wel eens zullen bedenken voor ze werk voor de
basis in Woensdrecht aannemen: wat zijn de gevolgen? Worden geen andere klanten verloren?’

Arnhem en Woensdrecht
De oriëntatie van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen heeft lange tijd gelegen bij het
streven om in Arnhem een doortimmerd en consistent gemeentelijk vredesbeleid van de grond
te krijgen. In alle jaren die volgen op het historische raadsbesluit van 25 juni 1984 zal de
oriëntatie daar ook voor een belangrijk deel op gericht blijven. Dat zal ook nodig blijken, want
steeds opnieuw zal de gemeente Arnhem het vredesbeleid beschouwen als een lastig – en in de
ogen van sommige raadsfracties overbodig – aanhangsel van het overige gemeentebeleid. Het
SAV, daarin vooral voorgegaan door de Arnhemse IKV-kernen, heeft daarbij de weg van het
overleg gevolgd vanuit de overtuiging dat met praten uiteindelijk het meest bereikt wordt.
Niettemin is er vanuit de Arnhemse vredesgroepen altijd solidariteit geweest met andere actievormen zoals de permanente wakes van de Franciscaanse Vredeswacht bij de vliegbasis Woensdrecht, het weigeren van defensiebelasting of het weigeren van dienstplicht en vervangende
dienstplicht (het zogeheten totaalweigeren) waarvoor de Vereniging Dienstweigeraars (VD)
zich inzet.
Leden van de Arnhemse IKV-kernen zullen dan ook in de jaren die volgen regelmatig een bezoek brengen aan de demonstranten in Woensdrecht die daar een permanent tentenkamp hebben
ingericht. (Permanent in de betekenis van steeds weer opnieuw opgebouwd, want het tentenArnhem Mondiaal
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kamp wordt met regelmaat door de Brabantse politie ontruimd.) Uit een verslag van de SAVNieuwsbrief van augustus 1985 bijvoorbeeld: ‘Op 23 juli brachten 10 mensen van de IKV-kernen Arnhem-Oost en Hoogkamp een bezoek aan Woensdrecht. Er was een groot verschil tussen
de ruime school, waarin we vorig jaar werden ontvangen en door de Franciscaanse wachters –
inmiddels door de M.E. ingepikt – en de beperkte ruimte van de caravan van nu. De koffie stond
desondanks al gastvrij klaar en buiten scheen de zon en was er ruimte genoeg… Daarna de
wandeling in stilte naar de basis. Het viel ons op dat we door de voorbijgangers vriendelijk
werden gegroet. De Franciscaanse
wachters zijn kennelijk vertrouwede
verschijningen in het dorp geworden. Bij
de basis aangekomen werd een rieten
kruisje in het prikkeldraad – beter
gezegd: scheermesdraad – gehangen. Er
wed gezongen, aarzelend en soms schor,
maar het ging.’
Maar het zijn in die dagen niet alleen de
Franciscaanse Vredeswacht en hun bezoekers die met regelmaat de vliegbasis
(dat wil zeggen het hekwerk eromheen)
bezoeken: ‘Het volgende deel van het
programma was een bezoek aan enkele vredesactiekampen rond de vliegbasis. Hier zitten de
mensen die na de ontrui-ming van het grote actiekamp door de M.E. in 1984 niet opgaven en
zich in het bos hebben teruggetrokken. We waren ontsteld te zien hoe ze ‘gehuisvest’ zijn.
Omdat ze van de politie geen tent mogen
Demonstranten bij vliegbasis Woensdrecht
opzetten, bivakkeren ze op de grond zon(Foto de Volkskrant)
der enig comfort. Enkelen hebben wat
meer accommodatie gemaakt, maar als
het koud is of regent, kruipen ze allemaal onder een groot stuk plastic en wachten zo ander
weer af. Het leek ons wel het leven van een mol. En dit doen ze al maandenlang.’
Ondanks deze betrokkenheid besluiten de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen om niet
aan de BIVAK-actie mee te doen. En ofschoon het initiatief door brede lagen van de vredesbeweging wordt gedragen, variërend van alle linkse partijen in de Tweede Kamer en FNV tot inmiddels overbekende organisaties als Vrouwen voor Vrede en Stop de N-bom, ziet de SAV
geen kans om tijd en energie voor aansluiting vrij te maken: ‘Na discussie wordt besloten aan
deze aktie op dit moment geen prioriteit te geven, o.a. gezien het brede en weinig gerichte
karakter van deze aktie, de beschikbare menskracht en lopende activiteiten in Arnhem. Zodra er
plaatselijk bepaalde duidelijke lijnen van Arnhemse bedrijven naar Woensdrecht lopen, dan wel
aktie ondernemen.’

Hoofdstuk 6

Uithuilen en opnieuw beginnen
De Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen reageren naar buiten toe tamelijk laconiek op het
plaatsingsbesluit van de regering Lubbers. In een voorgaand hoofdstuk kwam Bert Oostveen,
bestuurslid van het SAV en voorzitter van het Breed Platform Arnhem tegen Kruisraketten, aan
het woord die benadrukte dat vredesbeleid meer is dan alleen het tegenhouden van kruisraketten
en dat een verloren slag nog niet het einde betekent van de vredesbeweging. In de eerste
Nieuwsbrief van het nieuwe jaar maken de SAV hun plannen voor 1986 bekend alsof er in ‘Den
Haag’ niets is gebeurd. Behalve met de Nieuwsbrief zelf – zo wordt aangekondigd – zal
doorgegaan worden met het houden van vredeswakes in de stad en zullen de politieke partijen in
de raad, net als vier jaar eerder, benaderd worden met het doel het gemeentelijk vredesbeleid op
Arnhem Mondiaal

133

Stichting Doca

te nemen in hun definitieve verkiezingsprogramma’s. Met nog drie maanden te gaan voor de
gemeenteraadsverkiezingen in maart, hopen de vredesgroepen op die manier de resultaten van
het gemeentelijk vredesbeleid tot dan toe beter in de lokale politiek te verankeren. Alleen de
Initiatiefgroep Kerkwakes refereert bij het bekendmaken van de eerste wakes in het nieuwe jaar
nog even aan de tragedie van het volkspetitionnement. Secretaris Alex van Bemmel van de
Initiatiefgroep: ‘Moeten wij ons dan neerleggen bij een nieuwe generatie wapens in Nederland
en het leven van alledag weer haar gewone gang laten gaan? Of zijn wij in staat om ook deze
teleurstelling en wanhoop te overwinnen en toch weer moed en kracht te putten in deze lijdenstijd uit wat Jezus ons voorhoudt?’
De eerstkomende twee momenten van bezinning (in de Parkstraatgemeente en de Heilige Sacramentskerk) krijgen dan ook als thema mee En toch, uithuilen en opnieuw beginnen, waarna de
SAV zich weer buigt over wat in het nieuwe jaar te doen staat. In elk geval, zo wordt betoogd,
zijn er ook positieve zaken te melden. Zo nadert het boekje Arnhem en de moderne oorlog zijn
voltooiing en lijkt de keuze voor Gera als nieuwe jumelage met Arnhem op een meerderheid in
de raad te kunnen rekenen. Voor april staat vast een bezoek door een delegatie uit de gemeenteraad aan deze stad op het programma. Tijdens dit bezoek zal een intentieverklaring worden
ondertekend waarin beide stadsbesturen te kennen geven met elkaar een stedenband aan te gaan.
Verder besluit de SAV om met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen een beproefd middel uit de kast te trekken: op 11 maart zal een forumdiscussie gehouden worden met
vertegenwoordigers van de partijen in de raad. Werd de vredesgroepen in 1982 nog het gebruik
van het stadhuis voor een dergelijk evenement onthouden, dit keer komt er van gemeentewege
wel toestemming. Van de gelegenheid zal gebruik worden gemaakt om het publiek een kijkje te
laten nemen in de Vredesbus, die naast de ingang van de stadhuishal zal worden geparkeerd.
Overigens lijkt de toekomst van deze bus onzeker te worden. Van de 61 benaderde Arnhemse
basisscholen hebben 39 aangegeven geïnteresseerd te zijn in deelname aan het project Hé duif,
is het al vrede? Maar de vraag is wat er daarna moet gebeuren. In september zullen alle scholen
aan de beurt zijn geweest. Komt er dan een vervolgproject op basisschoolniveau of moet het
project omgebouwd worden tot een bus voor het voortgezet onderwijs? Dit laatste zal een extra
kostenpost van f 25.000 betekenen. Bovendien moet er dan nascholing voor docenten plaatsvinden die ook van gemeentewege gefinancierd moet worden. De commissie Vredesvraagstukken komt er niet uit en een meerderheid van de raad besluit daarom maar om het onderwerp deel
te laten uitmaken van de onderhandelingen bij de vorming van een nieuw college van B&W na
de verkiezingen van 19 maart.

Manifest tegen kruisraketten
In de aanloop naar de Kamerverkiezingen die twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen
zullen worden gehouden, laat ook het Komitee Kruisraketten Nee! weer van zich horen. Ook
daar zijn de wonden gelikt en besluit men om op basis van die 3,7 miljoen handtekeningen
tegen plaatsing van kruisraketten in Nederland een manifest uit te brengen. Dit zal gebeuren op
22 februari tijdens een manifestatie in De Doelen in Rotterdam, waarmee het KKN de campagne rond het volkspetitionnement afsluit. De tekst van het manifest wordt door de SAV in hun
Nieuwsbrief van februari 1986 opgenomen:
‘Miljoenen hebben zich uitgesproken door middel van het Volkspetitionnement. Het KKN doet
nu een dringend beroep op de Staten Generaal om niet akkoord te gaan met de Goedkeuringswet van het verdrag met de VS inzake de kruisraketten. Het is onaanvaardbaar dat regering en
parlement vlak voor de verkiezingen zouden willen pogen om deze zaak voor de komende vijf
jaar vast te leggen. Immers, als regering en parlement ook nú geen gehoor willen geven aan het
Volkspetitionnement, dan moeten de kiezers zich tenminste bij de komende Kamerverkiezingen
van 21 mei aanstaande over de plaatsing kunnen uitspreken.’
Het KKN benoemt met deze stelling de angst die alom heerst dat het Kabinet-Lubbers haast wil
maken met plaatsing, nu het kabinetsbesluit daarover op die beruchte 1 november 1985 gevallen
is. Het heeft er op dat moment inderdaad alle schijn van, dat het kabinet de mogelijke electorale
gevolgen van dit besluit uit de weg wil gaan. Bovendien is er onder Nederlandse juristen een
discussie op gang gekomen of het kabinetsbesluit wel in overeenstemming is met de Grondwet.
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Het gaat in geval van plaatsing immers om een handeling onder auspiciën van een andere
mogendheid dan de Nederlandse (de VS namelijk), terwijl de handeling zelf wel op Nederlands
grondgebied plaatsvindt.
Het KKN: ‘Naar de mening van het KKN zou de Staten Generaal er goed aan doen om zich
alsnog voor een twee derde meerderheidsprocedure, conform Artikel 91, lid 3 van de Grondwet,
uit te spreken. Tevens vraagt het KKN de Staten Generaal bij haar besluitvorming rekening te
houden met de bezwaren van volkenrechtelijke aard.’
Behalve deze bezwaren van juridische aard, spreekt het KKN
zich in het manifest ook uit over de nieuwe richting die de
vredesbeweging in lijkt te zijn geslagen:
‘Het KKN steunt het voornemen van de FNV om een discussie
te stimuleren in bedrijven die in aanmerking blijken te komen
voor opdrachten in verband met ‘Woensdrecht’ over de vraag
of hieraan medewerking moet worden gegeven.’ En: ‘Tevens
steunt het KKN de VVDM in haar streven een passende regeling te verkrijgen voor dienstplichtige militairen die
gewetens-bezwaren hebben tegen werkzaamheden in verband
met plaat-sing van kruisraketten in Woensdrecht.´
Of de vredesbeweging in Nederland na de twee massale demonstraties van 1981 en 1983 en het volkspetitionnement van
1985 nog zin heeft in tijdrovende en stroperige procedures
valt uiteraard ernstig te betwijfelen. En daarmee is het ook de
vraag of het KKN met het manifest wel zoveel succes zal heb-ben als met de oproep tot de
volksraadpleging in het voorbije jaar. Toen immers al moest de nodige weerzin in den lande
tegen ‘het eigen gelijk bewijzen’ worden overwonnen.

Hoofdstuk 7

Arnhem en Oost-Europa
Met de respons van het volkspetitionnement lijkt ‘Den Haag’ echter toch voor een dilemma te
zijn geplaatst, ook al geeft men dat daar niet openlijk toe. Ruud Lubbers, dan nog ministerpresident van het Kabinet-Lubbers I (er zullen er nog twee volgen), zal pas jaren later stellen dat
hij zelf altijd tegen plaatsing van kruisraketten in Nederland is geweest. Enerzijds kan ‘de politiek’ op dat moment eigenlijk niet om het overduidelijk ‘nee tegen nieuwe kernwapens’ van een
groot deel van de bevolking heen. Als NAVO-partner wordt anderzijds van Nederland verwacht
dat het pal staat voor het bondgenootschappelijk beleid dat er in het kort op neerkomt dat de
Russen gedwongen moeten worden om het moderniseringsprogramma van hun mobiele raketinstallaties stop te zetten en uiteindelijk de bedreiging van de oostgrens van West-Europa op te
geven. Met het plaatsingsbesluit van 1 november 1985 kiest de Nederlandse regering voor solidariteit binnen het NAVO-blok en voor continuering van het NAVO-dubbelbesluit: onderhandelen met de Russen over vermindering van het aantal kernwapens op de middellange afstand,
maar tegelijkertijd overgaan tot plaatsing van de kruisraketten indien de Sovjet-Unie op die
datum meer dan 378 van hun bedreigende SS-20 raketten hebben gestationeerd.
Dat de Russen precies dezelfde bedreiging ervaren maar dan vanaf de westkant van hun
landsgrenzen, krijgt in de westerse media maar weinig aandacht. Mede daardoor zal het nog
vijftien jaar duren voordat zichtbaar wordt hoe zwaar de militaire budgetten gedrukt hebben op
het sociaaleconomisch welvaren in de Oostbloklanden.
In hoeverre de contacten tussen steden aan beide zijden van het IJzeren Gordijn een rol hebben
gespeeld in de groeiende sociale onvrede in Oost-Europa is moeilijk vast te stellen. Feit is dat de
stedenbanden en de daarmee gepaarde uitwisselingen op maatschappelijk vlak het wederzijds
begrip hebben vergroot en de drang om los te komen uit de beknelling van de wapenwedloop
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hebben versterkt. Ook de roep in de Oost-Europese landen om meer democratie en minder druk
van overheidswege om het individuele leven bovenal in dienst te stellen van de heilstaat is
ongetwijfeld door die contacten beïnvloed. Overigens geldt dat ook omgekeerd en is er in de jaren 80 in het westen geleidelijk meer belangstelling gekomen voor waar de bevolking in OostEuropa decennia mee te kampen heeft gehad. Bezoekers uit het Westen aan de Oost-Europese
partnersteden hebben ervaren wat het is om in een geleide economie te leven waar werkeloosheid een onbekend, zij het nogal eens kunstmatig weggewerkt, fenomeen was, terwijl in het
Westen de enorme werkeloosheid in die jaren de samenleving juist permanent in een crisis
dreigde te storten. Anderzijds hebben Oost-Europese bezoekers bij hun bezoeken aan hun partnersteden ten westen van het IJzeren Gordijn, kunnen vaststellen wat de waarde is van persoonlijke vrijheid, maar hoe tegelijkertijd de nadruk op consumptie die vrijheid vervlakt en verarmt.
Het IKV heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het naast anti-kernwapenacties ook de
relatie met Oost-Europa als zodanig wilde verbeteren. In Vredespolitiek; IKV-voorstellen voor
Oost-West, Noord-Zuid en ontwapening wordt dit streven als volgt verwoord: ‘Hoe Europa zich
in de toekomst ook zal ontwikkelen, in alle denkbare varianten zal verbetering van de verstandhouding tussen de volkeren en regeringen van West-Europese en Oost-Europese landen een
belangrijke doelstelling zijn. Een betere kennis van elkaar en uiteenlopende vormen van samenwerking zullen, zo hopen wij, kunnen bijdragen tot een betere verstandhouding, tot vermindering van de politieke spanningen en tot beperking van bewapening.’

Arnhem en Oost-Europa
Voor wat betreft Arnhem raakt het plan om een jumelage aan
te gaan met een stad in Oost-Europa begin ’86 in een
stroomversnelling. Daar zijn twee uitnodigingen aan voor-af
gegaan. De eerste dateert van 24 juli 1985 en is een aanbod
van burgemeester Horst Pohl van Gera in het voormalige
Oost-Duitsland. Hij heeft kennisgenomen van de wens van
Arnhem om een stedenband aan te gaan met een stad in de
DDR en nodigt burgemeester Drijber uit om in het najaar
Gera te bezoeken: ‘Het ligt ons zeer na aan het hart om alles
in het werk te stellen om de gedachte van vriendschap tussen
volke-ren te stimuleren en om vrede te bewerkstelligen.
Daarbij onderschrijven wij vooral de mening van onze
regering dat een wereldwijde coalitie tot stand moet worden
gebracht tus-sen verstand en realisme. Wij geloven dat vanuit
dit gezichts-punt vriendschappelijke betrekkingen tussen de
steden zeer nuttig zijn.’
De omschrijving van de vredesgedachte doet – zeker een kwart eeuw later – wat cryptisch en
geforceerd aan, maar de
hartelijkheid van de burgemeester Pohl is er niet minder om. Hij nodigt een delegatie uit
Arnhem uit voor een vierdaags beRaadhuis Gera
zoek in november: ‘Het zou mij zeer aangenaam zijn wanneer
ik u, hooggeëerde burgemeester, persoonlijk in onze stad zou mogen begroeten.’
De tweede brief dateert van een maand later en is afkomstig van Horst Brasch, secretaris-generaal van de Liga für Völkerfreundschaft der Deutschen Demokratischen Republik. De brief is
een reactie op een schijven van burgemeester Drijber uit mei van dat jaar waarin hij heeft verzocht om nadere informatie over het eventueel aangaan van een jumelage met een stad in de
DDR: ‘Met betrekking tot uw wens om betrekkingen aan te gaan met een passende provinciestad in de DDR, zou ik u als vriendschapsstad Gera willen voorstellen.’
Of burgemeester Pohl van Gera voor zijn beurt heeft gepraat of dat de beruchte Oost-Europese
bureaucratie zich hier laat gelden, blijft onopgelost. Maar ook hier is het weer de gastvrijheid
die alles goed maakt, de burgemeester van Arnhem wordt uitgenodigd om met een delegatie ‘de
hoofdstad van de DDR, Berlijn’ te bezoeken. Uiteraard bedoelt de heer Brasch van de Liga für
Völkerfreundschaft met Berlijn: Oost-Berlijn.
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De brief sluit af met de woorden: ‘Onze vriendschapsvereniging DDR-Nederland onderhoudt
een nauwe en kameraadschappelijke samenwerking met de vereniging Nederland-DDR, waarvan wij weten dat zij de vriendschapsbetrekkingen Arnhem - Gera zeer verwelkomt en naar
vermogen mee zal vormgeven.’
In 2004 zal Beatrice de Graaf in haar studie Over de Muur de relatie tussen de Nederlandse
kerken, de vredesbeweging en de DDR nauwkeurig beschrijven en
aangeven hoe deze beide vriendschapsverenigingen in nauwe
onderlinge afstemming jarenlang hebben gepoogd de westerse
invloed op de democratiseringsbeweging in Oost-Europa te
blokkeren.
Aangenomen dat de gemeente Arnhem van deze dubbel-functie
geen weet heeft, schrijft burgemeester Drijber op 24 oktober 1985
secretaris-generaal Brasch van de Liga für Völkerfreundschaft dat
hij zich zeer vereerd voelt voor de uitnodiging om naar Berlijn te
komen, maar dat een bezoek in november er vanwege andere
verplichtingen niet in zit: ‘Wij stellen daarom voor om, ook gezien
de weersgesteldheid, een afspraak in het voorjaar overeen te
komen.’
Een dag later gaat er ook een brief uit naar de burgemeester van
Gera, waarin burgemeester Drijber nog eens benadrukt dat de ge-meente Arnhem zich zeer
gevleid voelt door de uitnodiging om met een delegatie naar Gera te komen, doch dat een
afspraak in april beter uit zou komen, ook met het oog op de gemeenteraadsverkie-zingen in
maart. Niettemin: ‘Verheugt het ons als gemeentebestuur bijzonder in uw brief te lezen dat de
stad Gera bereid is om een partnerschap met de stad Arnhem aan te gaan.’

Jumelage Arnhem-Gera
Daarna gaat het snel. Op de briefwisseling volgt het plannen van de definitieve data (van 4 tot 7
april in Berlijn en aansluitend van 7 tot 10 april in Gera) en het samenstellen van de Arnhemse
delegatie: behalve burgemeester Drijber reizen en vier raadsleden mee (uit de fracties van VVD,
CDA en PvdA en een namens de gezamenlijke kleine partijen) plus de gemeentesecretaris en
alle zes deel uitmakend van de commissie Vredesvraagstukken. Op 8 april 1986 tekenen de beide burgemeesters in Gera de intentieverklaring om een vriendschapsband met elkaars steden aan
te gaan.
Amper terug in Arnhem richt burgemeester Drijber zich met een schriftelijk voorstel tot de gemeenteraad. Uit zijn voorstel van 15 april: ‘Een uitvoerig verslag van de ervaringen van de delegatie zal u nog bereiken, doch reeds thans moge worden gesteld dat het bezoek aan zijn doel
heeft beantwoord in die zin, dat voldoende waardevolle elementen en mogelijkheden zijn aangetroffen om een start te maken met een partnerschap. De delegatie heeft namelijk ervaren dat er
met respectering van elkaars politieke systemen goed gepraat kan worden op en wijze die zeker
kan bijdragen tot een beter begrip voor elkaar en tot het bevorderen van wederzijdse vriendschap.’
Slechts gemandateerd tot een intentieverklaring, kan de burgemeester niet meer doen dan wachten op accordering door de raad van de voorgestelde jumelage. Maar dat het Job Drijber, dan
inmiddels ook al een paar jaar voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, ernst
is en dat het hem niet snel genoeg kan gaan, blijkt uit het feit dat het verlag in de vorm van een
collegevoorstel is gegoten met het verzoek aan de raad om in te stemmen met de door beide
burgemeesters ondertekende intentieverklaring en zo te weg vrij te maken voor de effectuering
van de stedenband. Op 21 april zal de gemeenteraad van Arnhem zich unaniem uitspreken voor
het formeel aangaan van een stedenband met Gera, die op 13 april 1987 zijn beslag krijgt tijdens
een tegenbezoek van burgemeester Horst Pohl aan Arnhem.
Overigens zijn de aangegane vriendschapsbanden in dit stadium nog niet vrij van voorwaarden:
‘Wij voegen hieraan nog toe dat het in de bedoeling ligt jaarlijks de stand van zaken na te gaan
en aan de hand daarvan verdere conclusies over het continueren van het partnerschap te trekken.’
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Uit de vriendschap met Gera zal een huwelijk ontstaan in de vorm van een officiële stedenband,
maar een verstandshuwelijk is het altijd gebleven, net als de overige stedenbanden en -contacten
die Arnhem in de loop der jaren is aangegaan zoals we nog later in dit boek nog zullen zien.
Achteraf kan zelfs worden vastgesteld dat er eigenlijk alleen dankzij ‘het particulier initiatief’
vorm en inhoud gegeven is aan deze contacten.

Hoofdstuk 8

Arnhem en de moderne oorlog
Op 11 november 1985 is de commissie Vredesvraagstukken bijeengekomen met op de agenda
het bijgewerkte concept van het voorlichtingsboekje over de effecten van een atoomaanval op
Arnhem. De eerste concepttekst was al in juni van dat jaar gereedgekomen en aan de leden van
de commissie toegezonden. Op verzoek van het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken te
Nijmegen heeft de gemeente Arnhem zelf een hoofdstuk geschreven over de taak die zij ziet bij
de uitvoering van het plaatselijk vredesbeleid. Dit om te voorkomen dat de ‘politiek gevoelige’
materie onjuist door een buitenstaander als het Studiecentrum wordt weergegeven.
De samenstellers zijn bij de eerste tekstbehandeling in de commissie in juni aanwezig geweest
en hebben de complimenten voor hun voortvarende aanpak in ontvangst mogen nemen. Kritiek
is er echter ook, want de tekst wordt als te lang en te ingewikkeld en daardoor als te weinig
wervend ervaren. Ook klinkt in de commissie de angst door dat de bevolking bij het lezen van
het boekje de schrik om het hart zal slaan, ja zelfs van mening zal zijn dat ‘als de gemeente nu
dit boekje uitbrengt, de oorlog wel zeer nabij zal zijn.’ Dat de beschrijving van een nucleaire
ramp sowieso het menselijk voorstellingsvermogen te boven gaat, wordt niet alle commissieleden meteen duidelijk. Misschien wel commissielid Theo Theijse, die gevraagd naar zijn mening, aangeeft dat zijn partij, de VVD, geen politieke verantwoordelijkheid voor het boekje
wenst te dragen. En ofschoon de commissie nog geen besluit heeft genomen over de wijze van
verspreiding van het boekje, wordt al wel op voorhand gesteld dat dit niet huis aan huis gaat
gebeuren.
De commissiebijeenkomst van november brengt nog wat meer aanvullingen in de tekst van het
boekje waarvan ter vergadering besloten wordt er 8.000 van te laten drukken. Tevens wordt
besloten om een samenvatting te maken in het Turks en in het Marokkaans. Het voorstel om het
boekje meteen ook maar in het Duits te vertalen opdat het ook in Gera onder de aandacht
gebracht kan worden, haalt het niet in de commissie. Evenmin als het voorstel om het boekje
om te dopen in ‘Arnhem en de bom’. Wel zal een onderzoek achteraf plaatsvinden naar de verspreiding en de acceptatie van het boekje door de burgers van Arnhem. Aan de prijs zal het
daarbij niet liggen; het boekje zal in de verkoop f 1,- kosten (productiekosten f 2,50).
Mocht ‘Arnhem’ echter de primeur hebben willen halen met een gemeentelijk voorlichtingsboekje over dit onderwerp, dan is dat net niet gelukt. De gemeente Zaanstad publiceert op 3
september ’85 het boekje Zaanstad en de bom waarvan zelfs een uitgave in braille wordt verzorgd.

Arnhem en de moderne oorlog
In tegenstelling tot wat in de colofon vermeld staat, komt het boekje niet uit in 1985, maar ziet
het uiteindelijk op 17 februari 1986 het levenslicht. Burgemeester Drijber in zijn voorwoord:
‘Telkens zijn er politieke oplossingen gevonden voor gerezen conflicten tussen Oost en West.
Maar veel vertrouwen en begrip voor elkaar hebben de supermachten en hun bondgenoten niet
opgebouwd. De wapenwedloop lijkt niet meer weg te denken in het streven naar machtsevenwicht. Veel te veel mensen laten die ontwikkelingen aan zich voorbijgaan. Daar kunnen wij
toch niets aan veranderen, wordt er dan gezegd. Dat zoeken ze in Den Haag, Washington of
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Moskou maar uit. De gemeenteraad denkt daar anders over. Het is zijn overtuiging, dat het
echte streven naar een duurzame vrede in de wereld bij de gewone mensen kan beginnen.’
Een standpunt van de eerste burger van Arnhem dat niets aan duidelijkheid te wensen overlaat,
maar bovenal een standpunt dat sterk afwijkt van zijn eigen partijlijn, want burgemeester Drijber is, zoals de traditie in Arnhem wil, van VVD-huize. En mag Job Drijber dan aan het hoofd
staan van de ‘neutrale’ gemeenteraad, hij is tegelijkertijd een vertegenwoordiger van het rechtse
establishment dat sinds jaar en dag de mening verkondigt dat men zich op gemeentelijk niveau
niet moet willen bezighouden met staatszaken als defensie en buitenlandse zaken. Opnieuw
burgemeester Drijber: ‘Wat wij in Arnhem doen kunt u in
dit boekje lezen. Maar het belangrijk-ste dat u daarin
aantreft is het uiterst sombere en beklemmende
toekomstbeeld als onze inspan-ningen voor de vrede
vergeefs blijken te zijn en er een grote oorlog uitbreekt.
Daarom hebben we Arnhem als oorlogsterrein gekozen.
Omdat wij op die manier het beste kunnen be-grijpen wat
er allemaal op het spel staat.’
Het boekje schetst vervolgens in 25 pagina´s hoe de
afschrikkingsstrategie van kernwapens de wereld in zijn
greep gekregen heeft en wat de gevolgen zijn van het (al
of niet per ongeluk) inzetten van moderne (conventionele, nucleaire, chemische en biologische) wapens tegen
de stad Arnhem. Hoewel het gebruik van grote cijfers het gevaar in zich draagt dat ze niet meer
te bevatten zijn, is het feit uit het boekje dat één nucleaire bommenwerper meer explosief
vermogen met zich meedraagt dan er in alle voorgaande oorlogen tezamen is gebruikt,
illustratief voor de zeer terechte angst van veel mensen voor een atoomoorlog. Maar het boekje
wijst er tevens op dat een conventionele oorlog – dus zonder de inzet van atoomwapens –
hetzelfde effect kan hebben als een atoomoorlog. Vanwege het feit namelijk dat enorme branden
kunnen ontstaan door gesprongen gasleidingen en brandstofdepots waardoor chemische
fabrieken exploderen of kerncentrales nucleair materiaal gaan lekken.
Zou er een kernkop van een SS-20 raket of van een Tomahawk kuisraket in Arnhem neerkomen
en exploderen, dan zouden er – volgens een door de TH Twente gehanteerd rekenmodel –
115.000 doden alleen al in de stad zelf vallen en 10.000 mensen gewond raken van wie de
meesten ernstig. In de directe omgeving van de stad (Velp, Oosterbeek en Huissen) zouden nog
eens 93.000 doden en 20.000 gewonden vallen. De radioactieve fall-out die op de explosie
volgt, zou vervolgens voor nog eens 100.000 doden in en rond Arnhem zorgen. Als gevolg van
honger, infecties, uitblijvende hulp enzovoorts zal het aantal slachtoffers nog eens met vele
duizenden stijgen, terwijl van de stad zelf helemaal niets meer over is. De foto’s van Hiroshima
en Nagasaki na de atoombomexplosies zijn genoegzaam bekend.
Ten tijde van het schrijven van het boekje telde Arnhem 128.000 inwoners. Dat aantal is in
2018 gegroeid naar 158.000. Het aantal slachtoffers zou bij een huidige atoomaanval dus ook
vele duizenden hoger zijn omdat er in de tussenliggende jaren een flink aantal nieuwbouw-wijken in en rond de stad verrezen is.
De strekking van het boekje is in zijn dramatiek dan ook duidelijk: er is simpelweg geen effectieve bescherming mogelijk wanneer Arnhem in de vuurlinie van een conventionele, chemische,
biologische of nucleaire oorlog terecht komt. Zijn protest en verzet tegen de – nog steeds – aanwezige kans op een dergelijk militair conflict dan op voorhand zinloos? Nee, stellen de samenstellers van het boekje: ‘Het zou een goede zaak zijn als alle mensen, dus ook de Arnhemse burgers, zich bewust verdiepen in het vraagstuk van bewapening en oorlogsvoorkoming. De moderne bewapening bedreigt het welzijn van elke burger en kan het zelfs geheel vernietigen. Politieke leiders moeten de richting kiezen die Nederland op wil. Hun besluiten winnen aan kracht en
overtuiging als zoveel mogelijk burgers hun mening tegenover hen uitspreken.’

Bereik en effect
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Om het effect van de aangeboden informatie uit het boekje en de mening van de lezers te onderzoeken, stelt de Rijksuniversiteit van Utrecht in diezelfde februarimaand een enquête op. Een
representatieve groep van 1.000 Arnhemmers krijgt het boekje toegestuurd en wordt benaderd
om aan te geven wat men vindt van het gemeentelijk initiatief.
Het onderzoek zal de nodige tijd in beslag nemen, want pas in oktober 1986 worden de resultaten bekend. De onderzoekers in hun rapport allereerst over de respons: ‘Van de 1000 opgestuurde vragenlijsten zijn er in totaal 393 teruggekomen. Dit mag een hoge respons genoemd
worden, want de respons op schriftelijke enquêtes is tegenwoordig 5 á 10 procent (H.P. Andersen, Statistiek en kans). Ter vergelijking: in Zaanstad zijn brochures over hetzelfde onderwerp
als die in Arnhem verspreid. Hier zijn van de 5000 bij de brochures gevoegde vragenlijsten er
slechts 205 retour gekomen (4,1%).’
De conclusie die de onderzoekers vervolgens uit de enquête trekken luidt: ‘Na lezing van de
brochure gaf 63,5% van de groep die de brochure ontvangen had, te kennen iets nieuws te
weten gekomen te zijn. Bij de meesten bestond dit uit: meer duidelijkheid over de gevolgen van
een oorlog, het aantal doden en gewonden, de beperktheid van de beschermingsmaatregelen, de
verstrekkende gevolgen voor de overlevenden. Die duidelijkheid is in de plaats gekomen van een
nogal ongedifferentieerde voorstelling van de gevolgen die hetzij onderschat, dan wel overschat
werden.’
Over de vraag of het wel een taak van de gemeente is om een dergelijke brochure uit te brengen,
een ernstig punt van discussie immers binnen de gemeente zelf: ‘De groep die de brochure
ontvangen heeft, beoordeelde het als positiever dat de gemeente het als haar taak opgevat heeft
om voorlichting te geven over dit onderwerp: 62% vond het een goede zaak (kontrolegroep:
48%). Slechts 4% vond het niet goed. Driekwart van de mensen die de brochure hebben kunnen
beoordelen, gaf aan het gewaardeerd te hebben om op deze manier geïnformeerd te worden.’

Hoofdstuk 9

Voortgang gemeentelijk vredesbeleid
De toezegging van het gemeentebestuur aan de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen om
de stadhuishal op 11 maart 1986 te gebruiken voor een verkiezingsdebat is één ding. Een forum
samenstellen met vertegenwoordigers uit de raadsfracties is echter nog heel wat anders. Vooral
het CDA, toch met twee raadsleden actief in de raadscommissie Vredesvraagstukken, blijkt
maar moeizaam tot deelname te bewegen. Ook het uitblijven van een reactie op het door de
SAV gedane verzoek om in het verkiezingsprogramma aandacht te besteden aan gemeentelijk
vredesbeleid, veroorzaakt veel irritatie bij de Arnhemse vredesgroepen. Bert Oostveen zal er
namens de Werkgroep Politieke Partijen (samengesteld uit leden van de vier IKV-kernen in
Arnhem, zoals eerder vermeld) een brief van twee pagina’s aan het partijbestuur aan wijden.
Veel zal het niet helpen. Op de brief komt weliswaar een excuus terug vanuit de raadsfractie van
het CDA, maar het verkiezingsprogramma is dan al vastgesteld en de eerder door de Werkgroep
toegestuurde brieven blijken, aldus de fractie, te zijn zoekgeraakt. Op de gedane uitnodiging van
de SAV om over de rol van het lokale CDA bij de voortzetting van het gemeentelijk vredesbeleid met elkaar in overleg te treden, komt echter – opnieuw – geen reactie.

Van ad hoc vredescommissie naar permanente commissie?
Ook niet helemaal zonder moeite, maar toch wat soepeler, verloopt het omzetten van de
tijdelijke (ad hoc) status van de commissie Vredesvraagstukken in een permanente adviesraad.
Daartoe hebben de PSP en D´66 al in december van het voorgaande jaar moties met die strekking ingediend die door de gemeenteraad in preadvies zijn genomen. De PSP gaat daarbij het
verst in de voorstellen. De raadsleden Laurent de Vries en Aris Kon in hun motie: ‘OverwegenArnhem Mondiaal
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de verder dat het een goede zaak is wanneer een permanente commissie in het leven wordt
geroepen rond het gemeentelijk beleid inzake vredesvraagstukken’ en ‘dat deze permanente
commissie zou moeten worden uitgebreid met vertegenwoordig(st)ers van vredesgroepen in
Arnhem.’
Burgemeester Drijber ziet echter meteen formele bezwaren die aan dit voorstel kleven. In een
rondschrijven aan de commissieleden waarschuwt hij voor te hoge verwachtingen bij dit initiatief van de PSP: ‘Ik wil nog het volgende opmerken. Het reglement op de vaste commissies voor
advies en bijstand sluit uit dat zulk een commissie leden heeft die niet lid van de gemeenteraad
zijn. Willen we derhalve komen tot het instellen van een vaste commissie, dan kunnen we alleen
raadsleden in de commissie benoemen. Willen we ook andere burgers uit onze stad in onze commissie zitting laten nemen, dan zullen we het idee van een vaste commissie conform genoemd
reglement moeten laten varen.’
Voor de SAV zou het instellen van een permanente vredescommissie uiteraard een welkome
stap zijn. Nu moeten de vredesgroepen vaak pas uit de krant vernemen dat er weer een commissiebijeenkomst aanstaande is. Bovendien – en dat is een D’66-voorstel – zou het terrein ontwikkelingssamenwerking in diezelfde commissie ondergebracht kunnen worden. Ook die gedachte
wordt door de SAV toegejuicht, want niet alleen is door de vredesgroepen al menigmaal de
relatie benadrukt tussen de miljarden verslindende wapenwedloop en de honger in de wereld,
maar sinds kort maken ook enkele Derde Wereld-groepen deel uit
van de SAV zoals Wereld-winkel-Zuid die haar werkterrein in
het zuidelijk deel van Arnhem heeft. Een vaste adviescom-missie
waarin ook Arnhemse burgers, niet zijnde raadslid, zitting
hebben, zou de betrokkenheid van de Arnhemse bevolking bij
vredes- en ontwikkelingsproblematiek alleen maar vergroten,
luidt het argument van de vredesgroepen.
Tijdens het inspraakrondje aan het begin van de
commissiebijeenkomst van 17 februari ’86 be-nadrukt
woordvoerder Bert Oostveen deze punten nog eens.
Overigens is hij niet de enige die op die avond inspreekt, want
ook het ICTO, dat in een voor-gaand deel van dit boek al even
aan de orde kwam, is van de partij. Woordvoerder Dick Engelsman geeft te kennen dat ‘mocht besloten worden tot een nietreglementaire commissie van advies en bijstand voor ‘vredesvraagstukken’, dan wil het ICTO daar gaarne in vertegenwoordigd zijn.’
Wat de strekking van die bijdrage van het ICTO dan zal zijn, wordt op die avond ook meteen
duidelijk: ‘Het ICTO is gaarne bereid, in samenwerking met de Atlantische Commissie en de
NAVO-(vredesmacht) Voorlichtingsdienst, een evenement te or-ganiseren in het kader van de
vredesvraagstukken.’
Tot een eensluidend advies over haar eigen toekomst richting ge-meenteraad komt de
commissie die avond niet, maar de toon is wel gezet. De commissieleden van CDA- en VVDhuize geven weliswaar te kennen de noodzaak van een permanente commissie niet zo te zien,
maar dat er zich een meerderheid voor voortzet-ting van het commissiewerk in de raad aftekent
en wel in een nieuwe structuur, is ook hen na deze zitting wel duidelijk.

Verkiezingsdebat in teken van voortzetting vredesbeleid
In het programma van het verkiezingsdebat van 11 maart 1986 in de stadhuishal dat de SAV
rondstuurt, staat het doel van de avond als volgt omschreven: ‘Zoals wij in onze uitnodigingsbrief van 4 februari jl. al schreven, zal de aandacht deels gericht worden op het beleid van de
afgelopen 4 jaar. Het hoofdaccent zal liggen op hetgeen de Arnhemse politieke partijen in de
komende zittingsperiode aan voornemens hebben om tot een hechte verankering en een verdere
uitbouw van het vredesbeleid van de gemeente Arnhem te komen.’
Op basis van de inmiddels verzamelde verkiezingsprogramma’s (waarbij alleen de lijstcombinatie GPV/RPF/SGP geen letter wijdt aan vredesbeleid), zal die avond geprobeerd worden om
Arnhem Mondiaal

141

Stichting Doca

door middel van een matrix op een groot bord in de hal de aanwezigen duidelijk te maken waar
de partijen hun prioriteiten leggen. Deze aanpak blijkt goed te werken en de SAV meldt de conclusies van de discussie daags na de verkiezingen dan ook tevreden aan de fracties van de
nieuwe Arnhemse gemeenteraad: ‘Het bleek ons dat er grote overeenstemming bestaat t.a.v. het
belang van vredesonderwijs c.q. vredeseducatie en de kontinuïteit die daarbij noodzakelijk is.
Dit betekent dat in de komende 4 jaar vervolgaktiviteiten voor het basisonderwijs ontwikkeld
zouden moeten worden. Ook bleek dat een grote meerderheid eveneens van mening was dat
aktiviteiten voor het vervolgonderwijs van start zouden moeten gaan.’
Ook voor wat betreft het voortzetten van aangegane stedenbanden lopen de meningen die avond
niet ver uiteen: ‘Op dit punt bestaat grote eenstemmigheid over de opvatting dat de kontakten
met Gera en mogelijk een stad in Hongarije weliswaar eerst op bestuursnivo van start moeten
gaan, maar daarna zo snel mogelijk gevolgd moten worden door kontakten en uitwisselingen op
het nivo van ‘gewone’ Arnhemse burgers. Te denken valt aan scholen, sportverenigingen, culturele groeperingen e.d. Vanuit de gemeente zou informatie over de partnersteden aan de bevolking verstrekt moeten worden.’
Het derde discussiepunt tijdens het debat is de vraag naar de waarde van het door de gemeente
uitgebrachte voorlichtingsboekje Arnhem en de moderne oorlog. Bij dit onderwerp is het alleen
bij aanbevelingen gebleven aldus het verslag: ‘Om de brochure ‘Arnhem en de moderne oorlog’
echt onder de aandacht te krijgen zouden discussieavonden in buurthuizen e.d. opgezet kunnen
worden. Ook in het kader van volwassenenedukatie kan hieraan aandacht worden geschonken.’
Het vierde en laatste discussieonderwerp tenslotte richt zich op het al of niet voortzetten van de
commissie ad hoc Vreesvraagstukken: ‘Op één partij na was men het erover eens dat de cie. ad
hoc omgezet zou kunnen worden in en Adviescommissie ex art.61 die gevraagd en ongevraagd
adviezen aan College en Raad kan uitbrengen. In deze commissie zouden raadseleden en
vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen zitting moeten nemen. Tevens was men
in meerderheid van mening dat deze commissie ook het ontwikkelingsvraagstuk (mondiale gerechtigheid als voorwaarde om tot echte vrede te komen) tot haar aandachtsveld zou moeten
rekenen. Konklusie: het in het leven roepen van een Adviescommissie Vredesvraagstukken en
Mondiale Bewustwording.’
Hoe snel deze conclusie in praktijk blijkt te kunnen worden gebracht, zal op die avond niemand
voor mogelijk hebben gehouden. Want zo stroef als de voorgaande vier jaar verliepen waar het
ging om het instellen van een gemeentelijk vredesbeleid, zo snel zullen de ontwikkelingen op
dit vlak in de vier jaar die volgen verlopen.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen
De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart ’86 leveren voor Arnhem een verrassende linkse
meerderheid in de raad op. De PvdA wordt met 18 van de 39 zetels de grootste partij, gevolgd
door het CDA met 10 zetels. De VVD komt niet verder dan 7 zetels en moet met lede ogen
aanzien dat zelfs een coalitie met het CDA geen meerderheid in de raad kan opleveren. D66
(sinds dit jaar en inhakend op de snelle tijdsgeest niet langer met een apostrof geschreven) is
met 2 zetels net geen beslissende factor, want de SP en de PSP halen elk 1 zetel, waardoor een
coalitie tussen PvdA en CDA door hen alleen al aan een – zij het krappe – meerderheid geholpen kan worden. De beide grootste partijen besluiten inderdaad tot een coalitie, waarna een
college wordt samengesteld van 4 wethouders van de PvdA en 2 van het CDA.
Deze situatie levert in korte tijd flinke vooruitgang in het gemeentelijk vredesbeleid op, want
moties die nu worden ingediend door de PSP, SP en D66 hebben een grotere kans van slagen
dan voorheen.
De PSP is de eerste partij die daar gebruik van gaat maken, maar dan zijn de rapen ook meteen
gaar, want het CDA heeft zo haar eigen motieven om aan het stadsbestuur mee te doen zoals we
in het volgende deel zullen zien.
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Hoofdstuk 10

Verkiezingen en kruisraketten
De vredesorganisaties IKV en Pax Christi zetten in de aanloop naar de Kamerverkiezingen van
21 mei 1986 de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen op een rijtje. Dat de
VVD de NAVO als de hoeksteen van ons veiligheidssysteem ziet en dat Nederland dus loyaal
dient te zijn aan de verdediging van het Westen inclusief het plaatsen van kruisraketten, zal geen
verwondering wekken. De partij heeft zich immers nooit zo druk gemaakt over de betrokkenheid van de NAVO bij allerhande expedities in ontwikkelingslanden waar de vrijheid van het
Westen vooral het veiligstellen van goedkope grondstoffen en strategische handelsroutes inhield.
Dat ook het CDA aan het kabinetsbesluit van 1 juni 1984 om in Nederland 48 kruisvluchtwapens te stationeren blijft vasthouden, zal meer mensen teleurstellen, vooral het kritische deel
van het CDA dat geen heil ziet in de alsmaar voortgaande wapenwedloop en in de uitgangspunten van Gods Schepping eerder aanknopingspunten ziet om tot ontwapening te komen.
Dat ‘klein rechts’ van RPF, GPV en SGP – hoewel strenger in de leer dan het CDA – die
aanknopingspunten niet ziet en zich, ook op lokaal niveau zoals we in voorgaande hoofdstukken
hebben gezien, altijd weer conformeerde aan de grote non-confessionele partij als de VVD, is
inmiddels zo ‘gewoon’ geworden dat eigenlijk niemand zich daar meer over verbaast.
PvdA, PPR, PSP, CPN en EVP (de vier laatstgenoemde partijen zullen pas in 1989 opgaan in
GroenLinks) wijzen het plaatsen van kruisraketten categorisch af, hetgeen ook geen verrassing
is. Maar anders is het gesteld met D66. De partij stelt vast dat het besluit tot plaatsing is genomen en dat daarmee een heel nieuwe situatie is ontstaan. Dat standpunt wekt bevreemding, want
wat is het werkelijke verschil tussen het principebesluit van 1 juni 1984 en het plaatsingsbesluit
van anderhalf jaar later? Voor D66 is echter ‘het vraagstuk van de plaatsing van kruisraketten
in Nederland in een nieuwe fase gekomen.’ De partij gaat ervan uit dat het verdrag met de VS
om tot daadwerkelijke plaatsing over te gaan nog vóór de verkiezingen van mei gesloten zal
worden, maar wenst echter wel ‘tijdens de verdragsperiode belangrijke veranderingen in het
internationale krachtenveld aan te grijpen om met de verdragspartner een andere uitwerking
van het verdrag te bespreken.’ De partij doelt op de onderhandelingen tussen de Verenigde
staten en de Sovjet-Unie om tot vermindering van het aantal kernraketten te komen en die zich
nu al enkele jaren zonder enig resultaat voortslepen. Voor voor- en tegenstanders is het echter
duidelijk: D66 geeft zijn verzet tegen plaatsing van kruisraketten op. Daarmee lijkt tevens een
meerderheid in de Kamer tegen plaatsing verkeken.
Omdat de kruisraketten ook met een nucleaire lading kunnen worden uitgerust, bestaat nog de
theoretische mogelijkheid dat er een meerderheid in de Kamer ontstaat die voor afstoting van de
(zes) nucleaire taken van Nederland is.
Ook die opties worden door IKV en Pax Christi op een rijtje gezet. Voor CDA en VVD is
afstoting van kerntaken niet aan de orde, ze reppen er zelfs niet over in hun partijprogramma.
De PvdA wil af van de kerntaken die Nederland in NAVO-verband heeft, maar wel met de
armslag dat het tempo waarin, afhankelijk wordt gesteld van het dichterbij komen van een kernwapenvrij Europa en het positieve effect van de lopende onderhandelingen met de Sovjet/Unie.
´Klein links´ is voor afstoting van alle kernwapentaken en wel zo snel mogelijk, terwijl ´klein
rechts´ het over het onderwerp niet wil hebben. Met uitzondering dit keer van de RPF die afstoting van kernwapens eventueel in overweging wil nemen indien Nederland binnen de NAVO
´een meer dan evenredig deel van de versterking van de conventionele bewapening voor zijn
rekening neemt.’
Ook op dit onderdeel komt D66 met de nodige mitsen en maren: ‘Van de zes kernwapentaken
die Nederland nu nog heeft, zullen er te zijner tijd twee wegvallen: de nukleaire mijnen en de
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NIKE-Hercules luchtdoelraketten. Wanneer door takenruil de nukleaire taak van de Orion op
een effektieve wijze kan worden geruild met een andere bondgenoot, dan moet dat geschieden.’

Uitslag Kamerverkiezingen
Wie mocht menen dat er na de grote vredesdemonstraties van
1981 en 1983, de scholieren- en de ambtenarenstakingen, het
verzet rond Woensdrecht en het volkspetitionnement in 1985
een aardverschuiving zou plaatsvinden bij de Tweede Kamerverkiezingen van 21 mei 1986, komt bedrogen uit. Weliswaar
wint de PvdA 5 zetels waarmee de partij van 47 naar 52 zetels
gaat en is de VVD de grote verliezer met een daling van 36 naar
27 zetels, maar de grote winnaar is tegen de verwachting van
velen in toch het CDA geworden met een groei van het aantal
zetels van 45 naar 64. Het zittende CDA/VVD-kabinet beschikt
zo dus nog altijd over een riante meerderheid in de Kamer van
91 van de 150 zetels. Lubbers kan inderdaad z’n karwei afmaken.
De Kamermeerderheid van CDA en VVD is niet alleen desastreus voor de uitslag van het nog te
voeren debat over de plaatsing van kruisraketten, maar de verkiezingsuitslag zelf is voor de
kleine linkse partijen eveneens rampzalig. Zo ziet de CPN, tot de verkiezingen nog met 3 zetels
in de Kamer, zich geconfronteerd met zo weinig stemmen dat de partij niet eens meer in de
Kamer komt. Net als de EVP die haar enige zetel die ze had, verliest. Ook de PSP moet met
lede ogen toezien hoe 2 van haar 3 zetels verloren gaan. Alleen de PPR behoudt haar 2 zetels
terwijl D66 nog enige winst kan boeken en van 6 naar 9 zetels stijgt. Eigenlijk is het enige
positieve dat over de uitslag van deze turbulente verkiezingen gemeld kan worden dat de
Centrumpartij (CP) van Hans Janmaat uit de Kamer verdwijnt (hetgeen overigens ook maar van
korte duur is, want onder de naam Centrum Democraten (CD) zal zijn partij die ene zetel
herwinnen bij de verkiezingen van 1989.)
Er zijn in de loop der jaren veel analyses op deze verkiezingswinst van het CDA en het verlies
van ‘klein links’ losgelaten. Beslissend lijkt de sociaaleconomische situatie te zijn geweest
waarin Nederland midden jaren 80 verkeerde. Na de hoge werkeloosheid en het gebrek aan
maatschappelijk perspectief in het begin van de jaren 80, is Nederland weer langzaam uit het dal
geklommen. Veel kiezers zouden zich daarom hebben laten leiden door het no nonsense-beleid
van het eerste kabinet Lubbers. Door tijdelijke bezuinigingen en het privatiseren van overheidsdiensten zou Nederland er economisch weer bovenop komen, zo hebben premier Ruud Lubbers
CDA) en minister van Financiën Onno Ruding (VVD) de bevolking voorgehouden en een belangrijk deel van de kiezers lijkt daarin te geloven. In plaats dus van af te rekenen met een kabinet dat eventueel bereid is om van West-Europa een nucleair slagveld te maken, stemde een
groot deel van de bevolking opnieuw op een partij die met het verkwanselen van maatschappelijke verworvenheden als de PTT aan banken en bedrijven een uiterst dubieus maatschappelijk
perspectief voorspiegelt.
Voor wat betreft het verlies van de kleine linkse partijen, lijkt de verklaring eerder te zoeken in
het verlies aan vertrouwen in ‘de politiek’ als zodanig. Veel stemmers op partijen als de PSP en
de PPR waren in die jaren al buitenparlementair actief, juist omdat ‘Den Haag’ zo weinig aan
perspectief te bieden had. De gang van zaken rond het plaatsingsbesluit moet bij velen die
mening alleen maar hebben versterkt.

De SAV en de verkiezingen
Is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart ‘86 een opsteker geweest voor de
SAV, de uitslag van de Kamerverkiezingen van 21 mei is daarentegen weer een domper. Toch
lijkt het de vredesgroepen niet lang te deren. Er is ook geen sprake van twijfel aan de te volgen
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lijn of aan de zin van de permanente inzet. De ontwikkeling van een in de samenleving verankerde vredesgedachte en een in de plaatselijke politiek gewaarborgd vredesbeleid zijn de twee
basisprincipes op grond waarvan de SAV door de jaren heen blijk geeft van een grote veerkracht en een opmerkelijk uithoudingsvermogen. Op politiek gebied is het vooral de Werkgroep
Politieke Partijen, samengesteld uit de leden van de vier Arnhemse IKV-kernen, die de kar trekt
en telkens opnieuw de fracties en de partijbesturen benadert, dan weer om hen uit te nodigen
voor een debat, dan weer om invloed uit te oefenen op de partijprogramma’s. Tegelijkertijd vinden continu op straat activiteiten plaats die de aandacht gevestigd houden op de vredesproblematiek, variërend van wakes en optochten tot verkoop van spullen op Koninginnedag. Ook de
plaatselijke pers die met regelmaat persberichten van de SAV opneemt, heeft in die jaren gewild
of ongewild een steentje bijgedragen aan het levend houden van de vredesbeweging in Arnhem.
Alleen al om die reden kon de plaatselijke politiek niet om de SAV heen en hebben de vredesgroepen daar ook handig gebruik van gemaakt door bijvoorbeeld hun spreekrecht in de commissie Vredesvraagstukken te benutten om de politiek met de consequenties van een gemeentelijk
vredesbeleid te confronteren.
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Deel 5
1986 - 1987
Waarin te lezen valt hoe het Platform voor Vrede en Ontwikkeling
gestalte krijgt en hoe ‘mondiale bewustwording’ een steeds
volwaardiger plaats krijgt bij zowel de Arnhemse vredesgroepen als in
het gemeentelijke vredesbeleid
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Hoofdstuk 1

Verlegging van accenten
In het voorjaar van 1986 maakt het bestuur van de stichting Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen de balans op van vier jaar actievoeren: ‘Het thema van de kruisraketten gaf de afgelopen jaren eenheid aan de vredesbeweging. Dit ene actiepunt is verleden tijd: verbrokkeling in
het IKV, gesprekken met kerken zijn moeilijker, tegenstellingen in het KKN, de vredesbeweging
heeft minder gewicht in de politiek, het ICTO heeft 14.000 leden. De SAV heeft de kruisrakettenacties in Arnhem georganiseerd en daarmee meer op zich genomen dan eerst de bedoeling was.
Het bestuur wil terug naar een SAV als koepel en forum voor de actiegroepen met een coördinerende taak die verdubbeling voorkomt, eventuele centrale thema’s kan suggereren en via de
Nieuwsbrief voor onderlinge contacten zorgt.’
De SAV signaleert bij zichzelf een probleem dat frequenteert in de eerste helft van de jaren 80
in de Nederlandse actiebeweging: een grote onderlinge solidariteit waardoor de neiging ontstaat
meer op de schouders te nemen dan men aan kan, het geloof in het bewerkstelligen van structurele matschappelijke veranderingen (‘de maakbare samenleving’) en vooral de instelling dat
woede en verontwaardiging in daden omgezet moeten worden (‘niet bij woorden alleen’).
Toch is de SAV niet gedesillusioneerd na de teleurstellende gang van zaken rond het volkspetitionnement een half jaar eerder en het in elkaar zakken van de vredesbeweging als gevolg daarvan. Sterker nog, het bestuur ziet er ook een positieve kant aan:
‘De uitwaaiering van de vredesbeweging is niet zo’n ramp, want door de kruisraketten zijn veel
thema’s blijven liggen die nu weer opgepakt kunnen worden. Wel is het geloof in grootschalig
succes verdwenen. We moeten voorkomen dat de vredesbeweging verdwijnt uit het beeld van de
Arnhemse samenleving. Via de wereldwinkels kan het thema vrede ook uitgedragen worden, wat
ook logisch is vanwege de nadruk op N/Zcontacten al is het jammer dat er geen
vredeswinkel is.’
Met die laatste opmerking doelt de notulist in
zijn verslag op steden in Nederland waar het
in die jaren wel gelukt is om een vredeswinkel van de grond te tillen. Toch lijkt de
(maar liefst!) drie wereldwinkels die Arnhem
in de jaren 80 telt met die opmerking enig onrecht te worden gedaan. De wereldwinkels hebben
zich vanuit hun oriëntatie op Derde Wereld-problematiek altijd gesolidariseerd met de
vredesbeweging. Vanuit het bewustzijn namelijk dat defensieopbouw en wapenhandel vooral op
ontwikkelingslanden een zware wissel trekken en gezien het feit dat de Koude Oorlog tot dan
toe vooral in Derde Wereldlanden werd uitgevochten, hebben de wereldwinkels zich altijd tegen
de wapenproductie verzet en op de noodzaak van conversie gewezen.
Maar een heel ander aspect van deelname van (twee van de drie) wereldwinkels aan de
Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen zal van waarde blijken te zijn en dat is juist hun
impuls op het gebied van Fair Trade en aandacht voor bevrijdingsbewegingen. Waar de oriëntatie van een groot deel van de vredesbeweging in die jaren ligt op de Oost-West tegenstelling,
zijn het de wereldwinkels naast tal van landengroepen en grote ontwikkelingsorganisaties als
Novib, Unesco en Unicef, die de Noord-Zuid tegenstellingen onder de aandacht brengen. Op
deze wijze hebben de wereldwinkels binnen de vredesbeweging sterk bijgedragen aan mondiale
bewustwording, ook binnen de SAV.

Naar Woensdrecht
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In tegenstelling tot wat het bestuur van de SAV aan
voornemens kenbaar maakt – maar ander-zijds ook juist weer
illustratief voor genoemde solidariteit – wordt besloten mee
te doen aan de organisatie van een landelijke demonstratie
tegen kruisraketten die op 17 mei in Woensdrecht zal worden
ge-houden. De demonstratie zal anders van opzet zijn dan die
in Amsterdam (1981) en Den Haag (1983). Doel is om met
zo-veel mogelijk mensen de vliegbasis te ‘omsingelen’. Nico
Schouten van Stop de N-bom zal er spreken, net als Wim
Bartels, internationaal secretaris van het IKV. Ook zal er een
delegatie van het Engelse vrouwenactiekamp bij de kruisrakettenbasis Greenham Common aanwezig zijn om verslag
te doen van hun verzet tegen het stationeren van kruisraketten aldaar. Met hun inpakactie door middel van spandoeken
en bloemen in de afrastering willen de demonstranten
aangeven dat zij zich door de overheid ’niet laten inpakken.’
De SAV regelt busvervoer vanuit Arnhem naar Woensdrecht
en de wereldwinkels zorgen – als vanouds – weer voor de verkoop van buskaarten, samen met
de FNV. Het zal de laat-ste landelijke demonstratie worden voor de Kamerverkiezin-gen van 21
mei. Circa 10.000 mensen verzamelen zich bij de noordpoort van de basis, genoeg om de
beveiliging van de basis handenvol werk te bezorgen, maar te weinig voor een daadwer-kelijke
omsingeling van het militair terrein. Met een KKN dat zichzelf min of meer op non-actief heeft
gesteld en met een IKV waar op bestuursniveau ook het een en ander aan menings-verschillen
heerst, lijkt de campagne tegen de kruisraketten in Nederland over zijn hoogtepunt heen. Wat
nog rest zijn initiatieven die min of meer ad hoc worden genomen en die het karakter krijgen
van acties zoals eerder in de jaren 80 ondernomen werden vanuit de kraakbeweging en die ook
de latere milieubeweging zullen kenmerken.

Verleggen van accenten
De Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen hebben van meet af aan een ‘brede’ strategie
gevolgd. Net als binnen het IKV zelf, heeft de oriëntatie nooit op één enkel onderdeel van de
vredesinzet gelegen. Dat had als nadeel dat op veel terreinen en vaak op meerdere terreinen
tegelijkertijd inzet geleverd moest worden hetgeen, zoals hierboven al aangegeven, nogal eens
een zware wissel trok op de deelnemers. Maar die brede oriëntatie had ook een voordeel. Mocht
het namelijk op één onderdeel eens wat stroever lopen met de te behalen resultaten, dan viel het
tanend enthousiasme nog wel eens te compenseren met succesjes op andere terreinen. Die wijze
van aanpak maakte het voor de SAV ook makkelijker om accenten te verleggen. Stagneerden
bijvoorbeeld de gesprekken met de plaatselijke CDA weer eens, dan viel er weer moed te putten
uit de initiatieven die de burgemeester nam. Was er enerzijds de teleurstellende uitslag van de
Kamerverkiezingen, dan stond daar anderzijds het succes van de gemeenteraadsverkiezingen
weer tegenover. Omdat de SAV zowel plaatselijk actief was, als nauwe contacten onderhield
met landelijke organisaties als IKV, Pax Christi en KKN, kon ook hier met wisselende successen rekening worden gehouden.
Hetzelfde betrof ook de oriëntatie op de Oost-West tegenstelling als geheel. Tegenover de teleurstelling die de Arnhemse vredesgroepen hadden te incasseren bij het plaatsingsbesluit van
het kabinet Lubbers stond het snelle succes van de stedenband met Gera. En tegenover de soms
moeizame contacten met de plaatselijke politiek stond de gestage groei van aan de campagnes
deelnemende organisaties.
Zowel deze brede oriëntatie als de praktische aanpak daarbij, hebben er in sterke mate toe
bijgedragen dat het gezamenlijk vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem een lange staat van
dienst tegemoet kon gaan.
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Hoofdstuk 2

Vredescommissie nieuwe stijl
De gemeenteraadsverkiezingen zijn al twee maanden voorbij en burgemeester Job Drijber heeft
op 6 mei ’86 – in het VN-jaar voor de Vrede – het bestuurscomité van de Wereldunie van Vredessteden in zijn stad mogen ontvangen. Het levert hem en de gemeenteraad een dankbetuiging
op ‘voor hun warme onthaal, hun actieve deelneming aan de werkzaamheden en de perfecte
organisatie van deze werkdag.’
Ook de contacten met Gera nemen steeds vastere vormen aan getuige een brief van de burgemeester aan zijn collega Horst Pohl in diezelfde meimaand. Daarin bedankt hij hem voor de
gastvrijheid gedurende het verblijf van de Arnhemse delegatie in de stad Gera in april en nodigt
hij hem uit voor een tegenbezoek in het najaar.
De Arnhemse gemeenteraad heeft zich inmiddels kunnen vinden in het Bestuursaccoord 19861990, waarin ook het nodige is vastgelegd over de voortzetting van het gemeentelijk vredesbeleid: ‘Voortbordurend op de resultaten van de commissie ad hoc voor vredesvraagstukken zal
ruime aandacht worden geschonken aan de vredeseducatie. Daartoe zal een permanent orgaan
in het leven geroepen worden, waarin naast vertegenwoordigers van organisaties en instellingen die op dit gebied aktief zijn, vertegenwoordigers van de Raad zitting zullen nemen.’
De tijdelijke ad hoc-status is naar tevredenheid van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen dus binnenkort voorbij en er zal op gerekend mogen worden dat uit hun gelederen vertegenwoordigers in die nieuwe, permanente commissie zitting nemen die college en gemeenteraad van adviezen zullen voorzien op het gebied van vredesvraagstukken.
Maar het bestuursakkoord gaat voor wat betreft het toekomstige werkterrein van de commissie
nog een stap verder: ‘Binnen dit orgaan zal zowel de Oost-West als de Noord-Zuid tegenstelling
kunnen worden besproken, waarbij het accent steeds zal liggen op mogelijke Arnhemse bijdragen. Dit orgaan zal mede een rol kunnen spelen bij de handhaving en invulling van de te onderhouden internationale contacten, o.a. met de partnersteden Croydon en Gera, en met internationale stedenorganisaties.’
Met deze laatste toevoeging wordt uiteraard gedoeld op de Wereldunie van Vredessteden, maar
ook daar blijft het niet bij: ‘Nadat de verplichtingen ten aanzien van de projecten in Suriname
(Kano, Goejaba) zijn voldaan, zal een nieuw projekt in een van de Derde Wereld-landen,
waarbij getracht zal worden steun van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking te
verwerven, met als hoofddoelstelling de bewustwording onder de Arnhemse burgerij, gezocht
worden.’
Dat er vanuit Arnhem contacten onderhouden worden met Suriname, is in die dagen – zoals al
eerder gememoreerd – tamelijk onbekend, maar blijkbaar voldoen ze ook niet (meer) aan de
doelstellingen en zal een geheel nieuw initiatief genomen worden. Daarbij zal dus gerekend
gaan worden op de kennis en ervaring binnen de nieuw op te zetten adviescommissie. Dat dit
initiatief nog heel wat voeten in de aarde krijgt, zal later in dit boek blijken. Maar dat het voorstel tevens zal leiden tot een van de meest succesvolle ontwikkelingsorganisaties die Arnhem
gekend heeft, kan op deze plek wel vast worden gesteld.
Ook het feit dat het bestuursakkoord financiële mogelijkheden biedt, zal menige vredes- en ontwikkelingsorganisatie die de activiteiten moeten zien te financieren met een permanent beroep
op donateurs en het afweken van niet afgestempelde postzegels, plezier hebben gedaan: ‘De gemeentelijke inspanningen ter zake de vredesbevordering en de bevordering op het terrein van de
ontwikkelingssamenwerking zullen worden geïntensiveerd. Met ingang van 1987 zal ter zake
een budget in de begroting opgenomen dienen te worden.’
Dat het uiteindelijk een budget zal worden van meer dan een ton (guldens) per jaar, zal de SAV
en alle overige vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem eveneens tot tevredenheid hebben gestemd, ook al gaan er direct stemmen op om de landelijke trend te volgen die een gulden
per inwoner per jaar als een alleszins redelijk uitgangspunt voor plaatselijke vredes- en ontwikkelingsprojecten beschouwt.
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Commissie Vredes- en Ontwikkelingssamenwerking
Alle goede bedoelingen ten spijt gaat het de fractie van de PvdA echter toch niet snel genoeg.
Met het oog op het aanstaande bezoek van een jeugddelegatie uit Gera in juni en het tegenbezoek van de burgemeester van Gera in september (dat uiteindelijk niet door zal gaan vanwege
ziekte van burgemeester Horst Pohl) alsook het feit dat burgemeester Drijber in zijn enthousiasme de Wereldunie van Vredessteden beloofd heeft om voor het volgende congres van 19
oktober een drietal thema’s inhoudelijk uit te werken (vredesonderwijs, vredesprogramma’s
voor de bevolking en stedenbanden met de Derde Wereld) dient haast gemaakt te worden.
Arnold Brouwer namens de Arnhemse fractie van de PvdA in zijn brief aan het college van
B&W van 12 mei 1986: ‘U begrijpt dat al deze vredesactiviteiten veel voorbereidingen met zich
meebrengen. En dit op korte termijn, want er resten ons slechts enkele maanden voorbereiding,
waartussen ook nog een vakantieperiode. Het is daarom absoluut noodzakelijk om op 20 mei
a.s. de nieuwe permanente Commissie Vredes- en Ontwikkelingssamenwerking in te stellen, zodat die zich met de genoemde voorbereidingen kan bezighouden.’
Maar op het moment dat de PvdA-fractie zich met deze aansporing tot het college richt, moeten
de vredes- en ontwikkelingsorganisaties nog benaderd worden. Hun enthousiasme voor deelname aan de commissie moet nog formeel worden gepolst en hun moet vervolgens de tijd worden gegeven om onderling uit te maken wie tijd en zin heeft om in de nieuwe vredescommissie
zitting te nemen. Dat het bestuur van de SAV kort daarvoor vastgesteld heeft dat de campagne
tegen de kruisraketten hen eigenlijk boven het hoofd is gegroeid en er nodig rust ingebouwd
moet worden, moet de PvdA ontgaan zijn. Wel heeft de fractie vast op een rijtje gezet welke
Arnhemse organisaties er voor commissiedeelname in aanmerking komen: ‘De nieuwe
Commissie moet zowel een politiek als maatschappelijk draagvlak krijgen. Naast 10 leden uit de
Gemeenteraad, worden ook 10 leden uit de betrokken maatschappelijke organisaties in de
nieuwe Commissie benoemd (Vrouwen voor Vrede, IKV, Stop de Neutronenbom/Stop de
Kernwapenwedloop, 50+ tegen Kerngeweld, Kerk en Vrede, Geweldloze Weerbaarheid,
Jongeren tegen Kernwapens, Chili Comité, Nicaragua Comité, Zuid-Afrika Comité, Derde
Wereldwinkels, Rooie Arnhemmer, Derde Wereld Centrum Willem I)’.

Arnhem en de moderne oorlog in braille
De door de PvdA-fractie genoemde datum van 20 mei waarop de gemeenteraad tot het instellen
van een nieuwe vredescommissie moet besluiten, wordt niet gehaald. Correct als burgemeester
Drijber de procedure wil volgen, stelt hij eerst aan de leden van de zittende ad hoc commissie
voor om over de ombouw van hun commissie onderling van gedachten te wisselen. En die
commissievergadering staat pas geagendeerd voor 26 mei, dus een week na de datum van de
raadsvergadering.
Tijdens de vijf minuten inspreektijd die de SAV sinds de instelling van de ad hoc commissie
heeft, bepleit woordvoerder Bert Oostveen dat de informatievoorziening van gemeentewege nog
steeds te wensen overlaat en dat de SAV vaak pas op het laatste moment wordt meegedeeld dat
er een commissievergadering aanstaande is. Aan de door de PvdA-fractie opgestelde lijst van
voor de commissie nieuwe stijl te benaderen organisaties, voegt hij de Raad van Kerken Arnhem toe, alsmede de vakbeweging, de vrouwenbeweging en de plaatselijke afdelingen van landelijke organisaties als Unicef.
Op verzoek van wethouder Daan van de Meeberg – die zich, zoals we verderop in dit boek nog
zullen zien, zeer verdienstelijk zal maken op het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsterrein –
vult het raadslid voor de PSP, Aris Kon, de lijst nog aan met de Werkgroep Weigering Defensiebelasting en Werkgroep ’t Kan Anders (beide deel uitmakend van de SAV), de Vereniging
Dienstweigeraars, de Wereldwinkels Kortestraat en -Zuid, het El Salvador Komitee, Novib/
Unesco, de afdeling Arnhem van Terre des Hommes, Solidaridad, de M.O.V.-groepen van de
Rooms-Katholieke kerk, waaronder Vastenactie, en tenslotte de stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU).
Zouden daar nog aan zijn toegevoegd: Ex-soldaten tegen Kernwapens, Zwaarden of Ploegscharen, de Bahá’í Gemeenschap, het Nicaraguaproject van de Basisgroep Arnhem (Raad van
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Kerken Arnhem), Unicef, ICTO-Arnhem, de NANAI-werkgroep, Eritrea Werkgroep, Filippijnen Werkgroep en de Tamil Solidariteitsgroep, Melania Gilde, Actie Afrika ’85, de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking van de Evangelisch Lutherse Kerk, de jongerenorganisatie
Rebel en de Basisgroep tegen militarisme en kerngeweld, dan zou het spectrum aan vredesgroepen en Derde Wereld-organisaties in het Arnhem van midden jaren 80 volledig zijn geweest.
Behalve kritiek en aanbevelingen heeft de SAV op die bewuste commissiebijeenkomst van 26
mei 1986 ook een verrassing in petto. In een van de vorige commissievergaderingen had de
SAV al aangekondigd te zullen proberen om het boekje Arnhem en de moderne oorlog in braille
om te zetten. Bert Oostveen in zijn toespraak: ‘Dit is inderdaad gelukt door bemiddeling van de
heer Arthur J. van de Klashorst uit Velzen. Hij heeft er eerder voor zorggedragen dat het boek
‘Atoomwaanzin’ van de Australische kinderarts dr. Helen Caldicott, alsmede de brochure van
de gemeente Zaanstad, in braille werden gepubliceerd.’
De door de SAV gefinancierde 15 brailleboeken en 12 ingesproken geluidscassettes worden aan
burgemeester Drijber overhandigd met het voorstel dat ‘de inwoners van Arnhem waarvoor
deze versies bestemd zijn, over deze zaak worden geïnformeerd. Daarnaast zouden wij willen
voorstellen om de vier blindenbibliotheken in Nederland (Amsterdam, Ermelo, Nijmegen en Den
Haag), elk een exemplaar voor uitleen te doen toekomen.’
De commissievergadering verloopt voor het overige zonder veel besluitvorming. Weliswaar zijn
de leden het eens met de omvorming van het tijdelijke karakter van de commissie naar een permanente, maar hoe de samenstelling er dan uit zou moeten zien blijft onopgehelderd.

Hoofdstuk 3

Kernwapenvrij en bedrijvenboycot
Het mag dan niet gelukt zijn om al in de gemeenteraadsvergadering van 20 mei 1986 tot het
instellen van een permanente raadscommissie Vredesvraagstukken en Ontwikkelingssamenwerking te besluiten, maar dankzij de PSP komt het onderwerp ‘vrede’ toch aan de orde. Raadslid Laurens de Vries dient op die avond namelijk namens zijn partij, en ondersteund door de
PvdA, een motie in waar hij enkele dagen tevoren burgemeester Drijber van in kennis stelt: ‘We
zien graag dat de gemeente Arnhem geen relaties meer zal onderhouden met de bedrijven die
meewerken aan de (nieuw)bouw in Woensdrecht.’ Vervolgens noemt hij vijf (niet-Arnhemse)
bedrijven waarvan inmiddels via het samenwerkingsverband bekend is geworden dat ze bij de
overheid hebben ingeschreven voor offertes. Met dit onderdeel van de motie zoekt de PSP de
grenzen op van wat een lokale overheid wettelijk mag doen en het zal ook in latere jaren nog tot
de nodige beroering leiden.
Met het tweede deel van de motie plaatst de PSP een onderwerp terug op de agenda dat er twee
jaar eerder in stilte – en vanwege het symbolische karakter met instemming van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen – van was afgevoerd: ‘Verder spreekt de motie uit dat het een
goede zaak zou zijn wanneer de gemeente zich uitroept tot KERNWAPENVRIJE gemeente.’
Als motief voor dit voorstel verwijst de partij naar het feit dat ´Nederlandse regeringen tot nu
toe niet uitblonken door het nemen van duidelijke beslissingen welke een bijdrage leveren tot
wijzigingen ten goede met betrekking tot de internationale atoombewapeningswedloop.´ De
gemeente zou daarom ´zijn zorg en de zorg van de bevolking op dit punt, dat van fundamentele
betekenis is voor het voortbestaan van mens en samenleving´ tot uitdrukking moeten brengen
´door middel van het plaatsen van borden met dit opschrift (kernwapenvrije gemeente) bij alle
invalswegen van Arnhem.’
Verder wijst de PSP in deze motie tenslotte nog op het ontbreken van de bepaling in het Bestuursaccoord 1986-1990 dat ‘plaatsing van atoomwapens op of transport van atoomwapens
over het tot haar kompetentie behorende grondgebied zal tegengaan met alle wettelijk beschikbare middelen.’
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Ook de SAV wordt door de PSP benaderd: ‘Zouden jullie deze motie in eigen kring willen
bespreken? En wanneer jullie de motie positief beoordelen, dan zouden jullie bijvoorbeeld de
politieke partijen in de gemeenteraad kunnen oproepen om de motie te ondersteunen.’
Een dergelijke oproep zou – zeker gezien de linkse meerderheid in de raad – eerder een taak
voor de PSP zelf zijn, maar blijkbaar twijfelt men binnen de partij aan voldoende draagkracht in
de raad voor de voorstellen in de motie. Met het voorstel om als gemeente geen zaken meer te
doen met bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van de kruisrakettenbasis op Woensdrecht,
haakt de partij aan bij de oproep Doe niet mee aan Woensdrecht die het BIVAK (Breed Initiatief
voor Verdergaande Acties tegen Kruisraketten) begin ‘86 heeft geïnitieerd.

Reactie SAV op motie PSP
Wanneer de gemeenteraad op 20 mei bijeenkomt is spreektijd gereserveerd voor de SAV.
Doorgaans wordt het inspreken door Bert Oostveen gedaan, maar wegens ziekte verhinderd,
voert ditmaal Henk Grijzen namens de SAV het
woord: ‘De motie van de PSP betreffende het uitroepen van Arnhem tot kernwapenvrije gemeente en het
afzien van relaties met bedrijven die meewerken aan
Woensdrecht zijn diepgaand in onze kring besproken.
Ik zeg dit met nadruk en wel hierom: wij hebben als
vredesbeweging hier in Arnhem al jarenlang ons uiterste best gedaan zo voorzichtig en terughoudend
mogelijk te werken. Dit heeft er onzes inziens mede
toe geleid dat er in Arnhem een lokaal vredesbeleid
is ontwikkeld.’
De voorzichtige formulering van de SAV-woordvoerder is begrijpelijk. Net nu het gemeentelijk
vredesbeleid geïmplementeerd raakt, inclusief een stedenband met een stad achter het IJzeren
Gordijn, door de gemeente gefinancierde vredeseducatie en met een Derde Wereld-project in
het verschiet, moet rekening worden gehouden met forse kritiek – allereerst natuurlijk vanuit het
bedrijfsleven – op het boycotvoorstel.
Niettemin besluit de SAV tot instemming met alle drie de voorstellen in de motie. Over het uitroepen van Arnhem tot kernwapenvrije gemeente kan de SAV kort zijn: ‘De gemeente heeft het
recht zich op een dergelijke wijze uit te spreken tegen de voortgaande kernbewapening.’
Ook over het voorstel van de PSP om bepalingen over opslag en transport van kernwapens op te
nemen in het bestuursakkoord hoeven de vredesgroepen, wijzend op de waarde van een duidelijke politie stellingname van gemeentewege, geen lang betoog te houden: ‘De gemeente kan de
opslag, het vervoer en zelfs de plaatsing van kernwapens op haar grondgebied niet effectief
tegengaan als de rijksoverheid wel tot plaatsing etc zou besluiten. De gemeentelijke machteloosheid op dit punt betekent onzes inziens niet dat de gemeente niets kan doen: met de haar ten
dienste staande wettelijke middelen kan ze wél een vertragings- c.q. ontmoedigingsbeleid voeren. De motie beogt dat ook.’
Het derde voorstel in de motie, de bedrijvenboycot, vraagt van de SAV echter wel de nodige
toelichting: ‘Wij achten dit een ingrijpend middel. Alles afwegende, met name de ernst van de
zaak, heeft ze onze principiële instemming. Voorzitter, de bedrijven die geld willen verdienen
met de plaatsing van de 48 kruisraketten in ons land, weten wat ze doen. Ze handelen bewust
tegen de wil van de meerderheid van ons volk in en zeer waarschijnlijk ook tegen de wil van het
grootste del van de eigen medewerkers. Als ze dan worden uitgesloten van werkzaamheden bij
anderen, is dat toch een logische consequentie van de zelfgekozen handelwijze? Het is toch bekend dat bedrijven in brede kring, onder andere door het IKV, worden opgeroepen niet mee te
doen aan de daadwerkelijke realisatie van Woensdrecht?’
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Politieke gevolgen
De motie van de PSP komt die avond ter stemming, maar zal niet op alle onderdelen worden
aangenomen. Voor het uitroepen van Arnhem tot kernwapenvrije gemeente blijkt een meerderheid in de raad, net als voor het opnemen in het bestuursakkoord van de restrictieve bepalingen
over plaatsing, transport en opslag van atoomwapens binnen de gemeentegrenzen. Maar voor de
oproep tot een bedrijvenboycot blijkt onvoldoende steun, ook al telt de Arnhemse raad in meerderheid linkse partijen. Het is het CDA dat roet in het eten gooit door met een motie van wantrouwen jegens de PvdA te dreigen. Zou dat gebeuren, dan zou het college – bestaande immers
uit twee CDA-wethouders en vier wethouders uit de PvdA – zijn biezen kunnen pakken. En het
zou maar zeer de vraag zijn of nieuwe gemeenteraadsverkiezingen opnieuw voor een linkse
meerderheid in de raad zouden zorgen.
Beide Arnhemse dagbladen wijden er de volgende dag de nodige aandacht aan. Onder de kop
‘Arnhems college wankelt’ meldt De Nieuwe Krant: ‘Het CDA vindt, gesteund door VVD en
D66, een boycot door de gemeente Arnhem van bedrijven die aan de bouw van Woensdrecht –
waar kruisraketten worden opgeslagen – willen meewerken, ‘onbehoorlijk bestuur dat alle
perken te buiten gaat’. VVD-leider J. van Hensbergen kondigde op voorhand aan een dergelijke
banvloek ogenblikkelijk bij de Kroon ter vernietiging te zullen voordragen.’
Ook de De Arnhemse Courant citeert het dreigement van CDA en VVD maar voegt er een opmerkelijke repliek aan toe van PvdA-wethouder Martin van Meurs: ‘Bedrijven die in Woensdrecht actief zijn, zouden bij aanneming van het besluit bij voorbaat al niet meer worden
uitgenodigd. Bovendien geschieden alle aanbestedingen door de dienst gemeentewerken en die
behoort tot mijn portefeuille. De CDA-wethouders zouden dus nooit rechtstreeks met dit soort
zaken geconfronteerd worden.’ Anders gezegd, omdat de aanbestedingen in de bouw in Arnhem
onderhands verlopen, zou er van een zichtbare boycot geen sprake zijn. Weinig transparante
methoden als deze zijn, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) later zou
aangeven in een soortgelijke kwestie die in de gemeente Schiedam speelde, slechts bij
uitzondering mogelijk volgens artikel 176 van de gemeentewet: ‘De aanbesteding geschiedt in
het openbaar, behoudens de gevallen waarin om bijzondere redenen, onderhandse aanbesteding in het belang der gemeente ware.’
De vraag bovenal is echter na deze raadsvergadering: hoe kan er tijdens de stemming geen
meerderheid zijn geweest voor de PSP-motie in zijn geheel? PvdA, PSP, SP en D66 hebben
tezamen immers 22 van de 39 zetels in de raad. Het antwoord komt al snel die avond: D66 is het
met de kritiek van CDA en VVD eens; het bedrijfsleven mag als motor van de welvaart niet
teveel in de weg worden gelegd. De nipte meerderheid van één stem die dan zou overblijven,
komt niet tot stand omdat de Socialistische Partij zich van stemming onthoudt. Raadslid Joris
Langendam van de SP is tot zijn stemonthouding gekomen omdat hij zich niet wil uitspreken
over ‘deze verkiezingsstunt van de PvdA.’

Tweede ronde
Wanneer de gemeenteraad drie weken later opnieuw bij elkaar komt zijn de Kamerverkiezingen
voorbij en telt voor de SP het stuntmotief van de PvdA niet meer. En omdat de stemmen op het
onderdeel bedrijfsboycot staakten, staat dit onderdeel van de PSP-motie opnieuw op de agenda.
Ondanks de twee tegenstemmen van D66 is het die meerderheid van één stem – Joris
Langendam stemt namens de SP nu vóór de motie als geheel - die ervoor zorgt dat de bedrijvenboycot een feit is. Maar nu is het burgemeester Drijber die een stokje steekt voor de daadwerkelijke uitvoering van de maatregel. Omdat hij vreest dat dit in strijd is met de Grondwet (het discriminatieverbod), laat hij meteen na de stemming weten dat hij het voorstel ter vernietiging zal
voordragen aan de Kroon. Hij krijgt hiervoor de steun – naast natuurlijk die van zijn partijgenoten uit de VVD – van Gedeputeerde Staten van Gelderland die laten weten dat zij de handelwijze van de burgemeester de correcte weg vinden en de Kroon zullen adviseren om het
Arnhemse besluit ongrondwettig te verklaren en als zodanig te vernietigen.
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Dagblad De Nieuwe Krant wijst de volgende ochtend op het effect van handelwijze van de burgemeester: ‘Drijber wist met zijn voornemen om het raadsbesluit te laten toetsen het dreigende
conflict tussen de collegepartners te sussen.’
In afwachting van het besluit van de Kroon is het boycotbesluit dus geschorst, maar de reactie
van ‘Wij Beatrix, bij de gratie Gods, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau
enz., enz. enz.’ komt al een paar weken later: ‘Gelet op artikel 185, eerste lid, van de gemeentewet, hebben goedgevonden en verstaan: vorenbedoeld besluit van de raad der gemeente Arnhem te schorsen tot 1 januari 1987.’
Uit de gestelde datum van 1 januari blijkt dat men het op regeringsniveau nog niet helemaal helder heeft of een besluit van een tamelijk autonome bestuurslaag als een gemeente is, niet toch
over een wettige basis beschikt, zoals ook blijkt uit bovengenoemd schrijven van de Kroon:
‘Hangende het onderzoek naar de vraag of voornoemd besluit wegens strijd met de wet of het
algemeen belang moet worden vernietigd, is het wenselijk der werking ervan te voorkomen.’
Kortom, schorsing is één ding, vernietiging is nog heel wat anders. Het zal echter niet lang
duren voordat een soortgelijke kwestie in Arnhem aan de orde komt, zeer tot ongerustheid van
‘Den Haag’.

14 bordjes Kernwapenvrije gemeente
Het min of meer symbolische besluit om Arnhem tot kernwapenvrije gemeente uit te roepen
resulteert in de aanwijzing van 14 locaties aan de stadsgrens waar het landelijk bekende bordje
Kernwapenvrije gemeente wordt geplaatst. Voor het plaatsen van het laatste bordje, aan de
grens met Oosterbeek nabij het KEMA-terrein organiseert
wethouder Daan van de Meeberg een kleine plechtigheid. Op
zijn voorstel zal Laurens de Vries, gemeenteraadslid voor de
PSP, het laatste van de 14 ‘kernwapenvrije gemeente’-bordjes
vastschroeven onder het 50 kilometer bord. Ook de SAV
wordt uitgenodigd voor het bijwonen van deze handeling.
Doel van de ‘plechtigheid’ is om, aldus de uitnodiging van de
gemeente, ‘tot uitdrukking te brengen dat het niet alleen een
papieren raadsbesluit is geweest dat destijds is genomen,
maar dat het nu ook zichtbaar is dat Arnhem kernwapenvrij is
verklaard.’ De SAV, nooit liefhebber geweest van symboolpolitiek, zal het gebaar wel hebben weten te waarderen, maar wie er ook zijn eigen gedachten
over heeft, is Dick Engelsman. Namens het ICTO, het Interkerkelijk Comité Twee-zijdige
Ontwapening dat in een eerder hoofdstuk al aan bod kwam, brengt hij een persbericht uit waarin
hij beklemtoont dat ontwapening alleen goed is ‘als ze vanuit een evenwicht en tweezijdig
controleerbaar geschiedt.’ Het bordje ‘Kernwapenvrije gemeente’ is aldus de organisatie
‘gemaakt voor die gemeenten, die de Russen aan de toegangen van hun gemeenten willen tonen
hoe maf zij zijn.’ Geconfronteerd met de strekking van zijn boodschap zal hij daags erna uitvoeriger over zijn standpunt en dat van het ICTO zijn. De geschiedenis toont in zijn optiek aan
dat ‘zij die met militairen landveroveren willen, dus de militaristen, alleen te overwinnen zijn
door militairen. Eenzijdige ontwapenaars zijn daarom helpers van de militaristen. Ook zij die
weigeren hun aandeel in de landsverdediging te betalen of die leugenachtige bordjes plaatsen
met als tekst ‘Kernwapenvrije gemeente’. Leugenachtig, omdat het luchtruim boven de gemeente beveiligd wordt door de NAVO-kernwapen ‘paraplu’. In Gera (DDR) zijn dit soort uitingen
verboden.’
Zowel de gemeente Arnhem als het latere Platform Vrede en Ontwikkeling, waarin ook het
ICTO een plaats zal krijgen, zullen nog regelmatig met de redenaties van Dick Engelsman en
zijn Stichting voor Vredepolitiek te maken krijgen.
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Hoofdstuk 4

Ontwikkelingssamenwerking
Uiteraard gaat het plan van de gemeente om een Commissie voor Vredesvraagstukken en Mondiale Bewustwording (of Commissie voor Vredesvraagstukken en Ontwikkelingssamenwerking
of Commissie voor Vredesbevordering en Ontwikkelingssamenwerking – alle drie de namen
worden in deze ombouwfase gebruikt) in te stellen, als een lopend vuurtje langs de vredes- en
ontwikkelingsorganisaties in Arnhem. En omdat er bovendien vanaf 1987 een fors budget voor
activiteiten op deze terreinen in het vooruitzicht is gesteld, zien groepen hun mogelijkheden
opeens een stuk verruimd. Twee projecten worden dan ook onmiddellijk voorgedragen vanuit
‘het veld’. Het zijn de contacten die vanuit de Arnhemse kerken zijn opgebouwd met het dorp
Muelle de los Buyes in Nicaragua waar gezien de grote armoede iedere vorm van ondersteuning
welkom is. En het is een huisvestingsproject in Gedaref in Oost-Soedan, dat vanuit Arnhem
ondersteund wordt door Gert Jan van Leeuwen van het architectenbureau Bouke Verhagen. Dit
tamelijk omvangrijke project met vertakkingen naar de Technische Universiteit Eindhoven en
het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, beoogt de ‘verbetering van inrichting en beheer van de stedelijke voorzieningen en huisvesting in Gedaref.’ Ondanks de degelijke aanpak
komt dit project niet voor adoptie in aanmerking omdat, zoals de gemeente in een brief van 11
augustus 1986 zal toelichten, ‘Hoofddoelstelling van het Arnhemse beleid inzake ontwikkelingssamenwerking is het bevorderen van bewustwording van de Arnhemse burgers. Wij achten de
mogelijkheid tot terugkoppeling (..) bij dit project niet in voldoende mate aanwezig.’
De gemeente Arnhem zal vanaf het instellen van een subsidiebeleid voor vredes- en ontwikkelingswerk dit criterium blijven hanteren. Behalve een degelijke aanpak en een betrouwbare organisatie, moet het project dus zowel daadwerkelijke ondersteuning van een Derde Wereld-land
als bewustwording van de eigen, Arnhemse bevolking ten doel hebben.
Het Nicaragua-project blijft wel op het lijstje staan van eventueel te ondersteunen initiatieven,
maar het feit dat de Sandinisten na een jarenlange guerrilla in 1979 een marxistisch bewind in
het straatarme land hebben gevestigd, maakt het project meteen ‘politiek gevoelig’.
Anticiperend op deze ‘gevoeligheid’ licht Marie-Hélène Thiadens, secretaris van de Raad van
Kerken Arnhem, in een brief aan het college van B&W van 26 september 1986 de wens om
juist met een plaats in Nicaragua een stedenband aan te gaan, toe: ‘Wij kunnen niet om het feit
heen dat Nicaragua in de Oost-West tegenstelling wordt ingezogen. Met alle kracht dient naar
onze mening voorkomen te worden dat de geschiedenis van Cuba zich gaat herhalen: verlaten
door alle westerse vrienden heeft het bondgenoten uit het oostblok moeten kiezen. Signalen van
vriendschap en steun uit Europa dragen bij om dit te verhinderen, terwijl wij anderzijds ook
duidelijk willen maken dat wij ons opstellen tegen de Amerikaanse buitenlandse politiek met
betrekking tot Midden-Amerika, niet in de laatste plaats omdat wij vrienden van Noord-Amerika
zijn en willen blijven.’
Uiteindelijk zal echter ook dit project – na de nodige discussie zoals we nog zullen zien – niet
voor gemeentelijke ondersteuning in aanmerking komen.

Prijs van Europa
Maar ook op andere deelterreinen vindt midden jaren 80 internationale samenwerking plaats.
Naast de contacten die met de Oost-Duitse stad Gera zijn aangegaan en die in een eerder hoofdstuk al uitgebreid aan de orde kwamen, worden de contacten met zusterstad Croydon aangehaald. Jongeren uit die stad hebben met de jaarwisseling vijftig vredeskaarten gestuurd aan de
Arnhemse burgerij die tentoongesteld worden in het gemeentelijk informatiecentrum en ter gelegenheid van de Vredesweek in september zal een delegatie uit deze stad informeel Arnhem
bezoeken. Verder heeft de gemeente een fototentoonstelling over Hiroshima ontvangen die voor
uitleen beschikbaar wordt gesteld en bezoekt burgemeester Drijber met een delegatie in april de
Italiaanse stad Como, waar een driedaagse conferentie van Burgemeesters voor Vrede wordt
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gehouden. Ook in Italië, maar dan in de stad Perugia, wordt in oktober een vierdaags congres
van kernwapenvrije gemeenten in Europa gehouden waarvoor Arnhem wordt uitgenodigd, terwijl in diezelfde maand een delegatie jongeren van de Croydonse Campaign for Nuclear Disarmement Arnhem bezoekt, waarover de SAV zich ontfermt.
De inzet die de gemeente Arnhem op al deze terreinen tentoonspreidt blijft niet onopgemerkt en
tot verrassing van alles en iedereen wordt in september door de Raad van Europa aan de Arnhem de Prijs van Europa 1986 toegekend. De prijs zal op 27 september ten stadhuize worden
uitgereikt waar tevens een receptie zal worden gehouden waarvoor ook de SAV wordt uitgenodigd.
Wetend dat alleen Den Haag als enige Nederlandse stad ooit
eerder deze prijs kreeg toegekend (1957), doet het gemeente
Arnhem er alles aan om zo goed mogelijk voor de dag te
komen, compleet met het plechtig binnendragen van de
Europese vlag en het hijsen ervan onder de klanken van de 9e
symfonie van Beethoven.
Burgemeester Drijber in zijn dankwoord: ‘De algemene ongerustheid over de bewapening, de in brede lagen levende overtuiging dat alles gedaan moet worden om de vrede te houden
en te versterken, hoezeer men ook van mening mocht verschillen over de daartoe geschikte methoden, heeft zich ook
meester gemaakt van de gemeentebesturen en burgers. Ook
Arnhem voelde de verantwoordelijkheid om de kloof tussen Oost en West te helpen overbruggen. Vandaar ons initiatief om te komen tot een officiële jumelage met Gera in de D.D.R. en
wellicht volgt nog een stad in Hongarije. Maar, zult u zeggen, Arnhem alleen kan toch die kloof
niet overbruggen? Neen, natuurlijk niet, maar ook hier geldt: als heel veel gemeenten in WestEuropa een jumelage aangaan met gemeenten in Oost-Europa kan van die gemeenten een grote
kracht uitgaan. Absolute voorwaarde is wel een uitwisseling van burgers, de persoonlijke
ontmoeting. Het mag niet bij woorden en mooie verklaringen blijven.’
De Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen hebben dan inmiddels de openingsmanifestatie
van de Vredesweek achter de rug, die ditmaal samen met Pax Christi Nederland en de Gelderse
MOV-groepen (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) is gehouden in het Nederrijn
College in het zuidelijk deel van de stad. Het scala aan werkgroepen dat op die 20e september
aan de orde komt, laat een aantal verrassende thema’s zien: Afghanistan, het PalestijnsIsraëlisch conflict, de Filippijnen onder het bewind Aquino, de mensenrechten in Oost-Europa
en last but not least de boycot van het apartheidsbewind in Zuid-Afrika. Vooral dit laatste
onderwerp zal – in praktijk gebracht door de gemeente Arnhem – nog het nodige stof doen
opwaaien.
‘Blauwdruk’
Niet onderdeel uitmakend van de Vredesweek-activiteiten, maar wel van historische betekenis
in deze septembermaand, is de brief met bijlage die wethouder Daan van de Meeberg op 5 september ’86 rondstuurt aan de ‘Arnhemse organisaties/groepen op het gebied van vredesbevordering en de ontwikkelingssamenwerking.’
De betreffende bijlage krijgt van de wethouder de naam Blauwdruk mee en behelst het voorstel
om te komen tot de oprichting van een ‘Stichting als platform voor overleg en samenwerking
van Arnhemse organisaties, instellingen en groepen, die zich de vredesbevordering en de ontwikkelingssamenwerking (mede) ten doel stellen. Geen gemeentelijke deelname, wel gemeentelijke medewerking voor zover gewenst. Eventueel twee secties: vredesbevordering en ontwikkelingssamenwerking.’
Het voorstel van wethouder Van de Meeberg kan historisch worden genoemd, niet omdat hij in
zijn Blauwdruk tot een structuur oproept waarbinnen samenwerking tussen vredes- en ontwikkelingsorganisaties plaatsvindt, want die samenwerking is er structureel in Arnhem al vanaf 1 juli
1981 zoals we hebben gezien. Maar omdat voor het eerst een initiatief van gemeentewege
genomen wordt waarbij de autonomie van de betreffende organisaties wordt benoemd en waarArnhem Mondiaal

156

Stichting Doca

bij de gemeente de wens uitspreekt gebruik te maken van de binnen deze organisaties opgebouwde kennis en ervaring.
Ook richting gemeente zelf kan het initiatief van Daan van de Meeberg historisch worden
genoemd. Voor het eerst namelijk wordt openlijk de typisch Arnhemse bestuurscultuur doorkruist die er in het kort op neerkomt dat wie in die jaren als persoon of instelling niet tot het
stadsbestuur behoort, slechts in het gunstigste geval een paar minuten spreektijd wordt gegund
wanneer hij of zij meent iets op het gemeentebeleid aan te merken te hebben.
De wens om gebruik te maken van de know-how van de Arnhemse groepen drukt de wethouder
uit in het voorstel om een ‘permanente commissie, paritair uit gemeenteraad en bovenvermelde
Stichting, als commissie van advies en bijstand’ in te stellen. Daarbij gaat de gedachte uit naar
een samenstelling van ‘7 leden uit de gemeenteraad en 7 leden uit (of op voordracht van) de
Stichting’.
Voorzitter van de commissie kan, zo stelt de wethouder voor in zijn brief, de burgemeester zijn
of de portefeuillehouder (in dit geval wethouder Daan van de Meeberg zelf) of een voorzitter uit
– en ook dat is ‘revolutionair’ voor die dagen – ‘vrije verkiezing door de commissie uit haar
midden’. Anders gezegd, de commissie, voor de helft bestaande uit raadsleden, kan ook geleid
worden door iemand uit een van de vredes- of ontwikkelingsorganisaties die Arnhem rijk is, zolang die betreffende organisatie maar deel uitmaakt van die commissie.
Het werkterrein vredesbevordering en ontwikkelingssamenwerking, zo blijkt uit de Blauwdruk,
wordt zeer ruim gezien, want behalve vredeseducatie (zowel aan scholieren als aan volwassenen) en het bevorderen van en deelnemen aan internationale contacten, rekent de wethouder ook
de ‘vormgeving van multiculturele samenleving op lokaal vlak’ en de ‘actieve bestrijding van
racisme, discriminatie en fascisme in de lokale samenleving’ tot het takenpakket van op te richten platform en de commissie.
Gelukkig hoeven beide instellingen niet al het werk alleen te doen (de meeste deelnemers aan
het vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem doen dit als vrijwilliger naast hun werk of studie,
terwijl ook de meeste raadsleden er een vaste baan op na houden). Ze zullen namelijk bijstand
krijgen van een ambtenaar ‘voor tenminste 18 uur per week voor de vredesbevordering als secretaris’ en nog een ambtenaar op parttimebasis voor ontwikkelingssamenwerking, waarbij haar
naam al meteen wordt genoemd: Heleen Mudde. (De ambtenaar voor vredesbevordering zal Jan
Ram worden, tot dan toe werkzaam op de afdeling Voorlichting van de gemeente.)
Daarnaast zullen platform en commissie een beroep kunnen doen op de Onderwijsbegeleidingsdienst en het Kabinet van de burgemeester.
Ook het budget komt in de Blauwdruk aan de orde en blijkt inderdaad het eerder al genoemde
bedrag van honderdduizend gulden te zijn, voor de helft te besteden aan projecten en activiteiten
op het gebied van vrede en voor de andere helft te besteden aan
soortgelijke initiatieven maar dan op het terrein van ontwikkelingssamenwerking.
De Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties worden door
de wethouder in zijn brief uitgenodigd om op woensdagavond 1
oktober samen te komen in het stadhuis om een en ander te
bespreken, waarna de commissie voor Vredesvraagstukken zich
op 14 oktober over het resultaat zal buigen en nog weer een paar
weken later advies zal uitbrengen aan de gemeenteraad.
Eén persoon zal dit niet meer meemaken. Dat is Bert Boekhorst,
lid van de Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid die op 10 oktober na
een slopende ziekte en pas 36 jaar oud overlijdt. In de Nieuwsbrief van de SAV herdenkt Bert Oostveen hem: ‘Aan de ene kant
dat rotsvaste, begeesterende, soms bijna naïef lijkende vertrouwen in dat het anders kan; aan de andere kant niet te veel
praten en theoretiseren, maar zo praktisch en concreet mogelijk
aan het werk. Dat was Bert ten voeren uit.’
The Warrior - Harry Moore
(Museum voor Moderne Kunst Arnhem)
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Hoofdstuk 5

Oprichting Platform
Hoewel het Platform Vrede en Ontwikkeling op dat moment nog lang geen feit is, valt de naam
‘Platform’ voor het eerst openlijk tijdens de bijeenkomst van de commissie Vredesvraagstukken
(dan nog steeds met een ad hoc-status) van 4 september 1986 wanneer wethouder Daan van de
Meeberg met vredes- en veiligheidsbeleid in zijn portefeuille, zijn Blauwdruk presenteert.
De Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties reageren over het algemeen positief op het
gemeentelijk voorstel om gezamenlijk een nieuwe commissie Vredesvraagstukken te formeren.
Er zijn echter ook organisaties onder de geadresseerden die huiverig staan tegenover wat zij zien
als mogelijke inkapseling van het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk. De noodzaak om
hun los-vast verbanden onder te brengen in een stichting met een formeel en mogelijk autocratisch bestuur stuit hen tegen de borst. Juist de door deze – buitenparlementaire – groepen gepraktiseerde basisdemocratie waarin niemand bestuurlijke opdrachten aan een ander geeft, maar
alles in onderling overleg wordt gerealiseerd, is hun wereld geworden. Een wereld die zij koesteren en waarin zij zich kunnen distantiëren van de autoritaire structuren in de samenleving van
alledag. Ook de vaak stroperige gang van zaken bij de gemeente wanneer het op beslissen aankomt en het vele gekissebis tussen de raadsfracties onderling, stuiten op tegenzin bij deze groepen om aan een gemeentelijk initiatief mee te doen. Maar op de bijeenkomst ten stadhuize van 1
oktober dat jaar komen toch 15 vertegenwoordigers uit het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk bijeen voor een gesprek met de wethouder. Dat gesprek verloopt in zoverre positief dat de
aanwezigen hun wensen en grieven over gemeentelijke betrokkenheid open op tafel kunnen
leggen en ook hun bedenkingen kunnen uiten bij de wat
al te formele structuur die de wethouder voor ogen
staat. Opmerkelijk is verder dat aan het gesprek een
medewerker van het Arnhemse ingenieursbureau Euroconsult deelneemt. Dit bureau, in die jaren nog een
gezamenlijke onderneming van de adviesbedrijven
Grontmij en Heidemij (tegenwoordig Arcadis geheten),
heeft de twijfelachtige reputatie opgebouwd om in ontwikkelingslanden grootschalige landbouwprojecten op
te zetten. Vanwege conflicten met de lokale bevolking, die juist op kleinschaligheid is ingesteld,
krijgt het bureau nogal eens een slechte pers. Maar blijkbaar wordt Euroconsult door de gemeente Arnhem beschouwd als ter zake kundig waar het gaat om advisering op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking. Hoe dan ook, afgesproken wordt om elkaar op 17 november wederom te treffen. Wethouder Van de Meeberg zegt toe om het op de bijeenkomst geuite commentaar in de tussenliggende weken te verwerken tot een aangescherpte versie van zijn Blauwdruk.
Bert Oostveen, namens de SAV aanwezig op die 1 oktober-bijeenkomst, doet in een rondzendbrief aan de leden verslag van het gesprek: ‘Over de in de blauwdruk voorgestelde Commissie
was op 1 oktober iedereen het wel eens, maar over de daarnaast op te richten Stichting bestond
veel onduidelijkheid. Als de Stichting enkel een platform zou worden van het maatschappelijk
initiatief op het gebied van Vrede en Ontwikkelingssamenwerking in Arnhem ten behoeve van de
(verkiezing van) 7 door die organisaties te leveren leden van de Commissie vond men het wel
erg mager. Er was nogal wat zorg over ‘dubbel werk’ en ‘alweer een koepel’ alsmede over de
toch al zo beperkte menskracht. Wel zag men het voordeel van een Stichting met betrekking tot
de mogelijkheden van fondswerving.’

Open Platform
‘We moeten hier jaren mee verder, dus beter wat meer tijd om het goed – en goed gedragen
door het particulier initiatief – op te zetten, dan haastwerk.’, noteert Bert Oostveen van de SAV
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bij zijn voorbereiding van het tweede gesprek met wethouder Daan van de Meeberg op 17
november 1986 over een nieuw op te zetten gemeentelijke vredescommissie. Hij zal er gelijk
mee krijgen, niet alleen vanwege het feit dat de opzet van het Platform voor Vrede en
Ontwikkeling een kwart eeuw later nog steeds naar tevredenheid van betrokkenen functioneert,
maar ook omdat de wethouder het liefst op 1 januari van het nieuwe jaar al met de nieuwe commissie aan de slag wil. Hij zal echter pas op die 17e november een bijgewerkte opzet presenteren waarna dan pas de vredes- en ontwikkelingsorganisaties uit hun midden 7 vertegenwoordigers kunnen kiezen (3 uit de vredesgroepen en 4 uit de Derde Wereld-beweging). Samen met
de 7 raadsleden, zal de nieuwe commissie dan over 14 leden beschikken plus een voorzitter.
Op die bewuste avond van de 17e november vinden twee vergaderingen plaats. Allereerst de bijeenkomst van de ad hoc commissie Vredesvraagstukken waarvoor de Arnhemse vredes- en
Derde Wereld-groepen als deelnemers (dus niet als toehoorders) worden uitgenodigd en waarin
de wethouder zijn bijgewerkte Blauwdruk zal toelichten. En aansluitend daarop een bijeenkomst
van de aanwezige organisaties zelf waarvan de wethouder hoopt dat ze spijkers met koppen zullen slaan. Dat laatste valt nog niet mee, want tijdens de commissievergadering wordt besloten
dat de deelnemers aan een op te richten platform zelf voor een reglement moeten zorgen en
onderling een formule moeten opstellen aan de hand waarvan bepaald kan worden wie er in de
commissie zitting gaan nemen, mogelijk via te formeren clusters. Ook moeten de deelnemers
zelf bepalen welke organisaties deel gaan uitmaken van het platform maar, zo stelt burgemeester
Drijber, ‘mits van enige reële betekenis in Arnhem.’
Aris Kon zal als notulist van de vergadering met de organisaties op die avond melden dat ‘een
zware structuur als die in Tilburg met een stichtingsmodel voor de Arnhemse situatie niet hoeft,
maar dat we opteren voor een open platform waar alle Arnhemse groepen die zich bezighouden
met vredes- en ontwikkelingswerk elkaar kunnen treffen en het gemeentebestuur gevraagd en
ongevraagd van advies kan dienen over ’n gemeentelijk beleid dienaangaande.’
Nog steeds hopend op een snel resultaat stelt wethouder Van de Meeberg voor om nog vóór de
jaarwisseling een volgende commissievergadering te houden en wel op 15 december.
In de serie historische data in dit boek is deze 15 e december de volgende memorabele datum. Op
die dag namelijk komen onder de naam ‘Platform’ de organisaties bijeen die belangstelling
hebben getoond voor het lidmaatschap van dit nieuwe samenwerkingsverband: Werkgroep
Weigering Defensiebelasting, ’t Kan Anders, Wereldwinkel Kortestraat, M.O.V.-groepen,
Geweldloze Weerbaarheid, stedelijk IKV, Wereldwinkel/boekhandel De Rooie Arnhemmer,
Wereldwinkel Arnhem-Zuid, Vrouwen voor Vrede Hoogkamp, Bahá‘í Gemeenschap, Raad van
Kerken, Werkgroep Politieke Partijen SAV, Nicaragua Komitee, Derde Wereld Centrum,
Novib/Unesco en Kerk en Vrede. 50+ tegen Kerngeweld is op deze avond verhinderd.
Een kwart eeuw later zullen van deze eerste groep van 17
organisaties er nog 7 deel uitmaken van het platform, naast de
vele andere groepen die kwamen en gingen.
En ondanks het feit dat nog niet alle vertegenwoordigers over het
mandaat van hun achterban beschikken, wordt op deze avond besloten tot de oprichting van een platform voor vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking, in de wandelgangen al snel
omgedoopt tot Platform voor Vrede en Ontwikkeling.
Behalve het besluit tot de oprichting van het platform zelf wordt
op deze vergadering ook besloten tot het instellen van 7 clusters
waaruit 1 vertegenwoordiger zitting zal nemen in de gemeentelijke vredescommissie nieuwe stijl: het cluster Vrouwen voor
Vrede (met 4 kernen), het cluster radicale vredesorganisaties als
’t Kan Anders, Kerk en Vrede en Vereniging Dienstweigeraars,
het cluster IKV-kenen (4 kernen plus stedelijk IKV), het cluster
kerkelijke organisaties, het cluster van de drie Arnhemse wereldwinkels, het cluster landencomités plus Derde Wereld Centrum en tenslotte het cluster Novib/Unesco, Unicef en Terre des
Hommes.
Hoewel het op de avond van die 15 e december niet lukt om ook nog een reglement vast te
stellen, kan wethouder Daan van de Meeberg tevreden zijn: het platform is vóór de jaarwisseling een feit.
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Hoofdstuk 6

Arnhem en Zuid-Afrika (1)
Als er te midden van alle hevige confrontaties in de wereld van de jaren 70 (de machtsovername
in Chili door generaal Pinochet, de inval van de Russen in Afghanistan, de onafhankelijkheidsstrijd in Afrika, de guerrillabewegingen in Midden-Amerika) één regio is geweest die de aandacht van de wereldpolitiek op zich heeft gevestigd, dan is dat wel het Zuid-Afrika onder het
apartheidsbewind geweest. Hoewel de apartheid als grondwettelijk systeem er al sinds 1948
bestond met als doel de verschillende bevolkingsgroepen in het land, inclusief het huidige Namibië, van elkaar gescheiden te houden, is het pas het bloedig neerslaan van het burgerprotest
geweest dat de ogen van de wereld opende voor wat zich in dat land afspeelde. Met als
dieptepunten de 68 doden bij de protesten tegen de pasjeswet in Sharpeville (1960) en de 59
doden in Soweto (1976) toen vooral scholieren protesteerden tegen het verplicht stellen van het
Afrikaans als voertaal in het onderwijs (in plaats van het gangbare Engels).
De wereldwijde roep om een boycot van het apartheidsbewind – allereerst op cultureel en sportgebied, later ook op economisch gebied – groeide toen ook het
ANC, de grootste bevrijdingsbeweging van het land met Nelson Mandela als het gezicht van deze organisatie, erom vroeg.
Liever een korte periode in diepste armoede, was het argument, dan nog langer lijden onder de discriminatie in het land.
Toen in de hele westerse wereld actie werd gevoerd en bedrijven die in Zuid-Afrika een vestiging hadden, doelwit van de
solidariteitsbeweging werden, keerde het tij. Onder druk van
de wereldopinie en de teruglopende economie in Zuid-Afrika,
versoepelde president Pieter Willem Botha de apartheidswetten. Maar het was pas zijn opvolger, president Frederik Willem
de Klerk die in 1989 aantrad, die de apartheid daadwerkelijk
afschafte en Nelson Mandela, die tot levenslang was veroordeeld, vrijliet. In 1993 kregen beiden
voor hun inzet de Nobelprijs voor de Vrede en op 27 april 1994 vonden in Zuid-Afrika voor het
eerst democratische verkiezingen plaats. De gemeente Arnhem heeft op verschillende momenten en op verschillende manieren in deze solidariteitsbeweging een rol gespeeld, zoals we in de
navolgende hoofdstukken zullen zien.

Boycotvoorstel PvdA
Het college van B&W in Arnhem telt na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1986 twee
wethouders van CDA-huize en vier uit de PvdA. Die samenstelling biedt de fractie van de PvdA
in de gemeenteraad de mogelijkheid om met een grote kans op succes een anti-apartheidsmotie
in te dienen. Arnold Brouwer en Joop Mug, respectievelijk raadslid en lid van het afdelingsbestuur van de partij, nemen met een rondschrijven van 19 juni 1986 het initiatief. Onder de kop
‘Mogelijke gemeenschappelijke stappen tegen de apartheid in Zuid-Afrika’ richten zij zich niet
alleen tot de overige fracties in de raad en de afdelingsbesturen van de politieke partijen in de
stad, maar ook tot het FNV en de CNV, het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA) te Amsterdam, de
Arnhemse Raad van Kerken en de Wereldwinkel. Het zal de opmaat blijken te zijn voor een
politieke beroering die de stad in geen decennia heeft gekend en die ook nog lang daarna zijn
schaduw over bestuurlijk Arnhem zal blijven werpen. De beide auteurs in hun brief: ‘De PvdA
wil bewerkstelligen dat de gemeente Arnhem een totaalpakket van maatregelen uitvaardigt
tegen de apartheid in Z. Afrika en zich daarmee uitroept tot anti-apartheidsstad/gemeente.’
Het is vlak voor de zomervakantie, dus stellen de beide PvdA-leden voor om het onderwerp te
agenderen voor de eerstkomende raadsvergadering in september. Het initiatief dient, zo valt te
lezen in hun rondschrijven, een tweeledig doel. Niet alleen verklaart de gemeente Arnhem zich
solidair met de anti-apartheidsstrijd maar: ‘Het uiteindelijk door de gemeenteraad aanvaarde
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pakket van maatregelen tegen de apartheid wordt aan de regering toegezonden. Dit moet
dienen als een niet mis te verstaan signaal van onderaf, om over te gaan tot een landelijke
boycot van Zuid-Afrika.’
Op het eerste gezicht lijkt het initiatief een goed bedoeld maar krachteloos gebaar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft immers al meermaals, in VN-verband en daarbuiten, aan het
regime Botha laten weten dat een op apartheid gebaseerde maatschappij plaats behoort te maken
voor een democratische samenleving wil het land niet de paria van de wereld worden. Maar uit
eigen beweging een nationale boycot uitroepen zal ‘Den Haag’ niet doen, zich realiserend namelijk dat de grootste ondernemingen in Nederland als Shell en Philips met forse investeringen
in Zuid-Afrika aanwezig zijn. Welk handelsland zal nu dief willen zijn van zijn eigen portemonnee?
Niettemin gaat de gemeente Amsterdam in april ’86 al ver
door een motie aan te nemen waarin het gemeentebestuur
bedrijven oproept om niet langer in Zuid-Afrika te investeren en dat er met bedrijven die aan deze oproep geen gehoor wensen te geven, zo min mogelijk zaken zullen worden gedaan. Ook de gemeente Rotterdam overweegt een
dergelijke positie in te nemen. En omdat deze initiatieven
vanuit de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer worden
gesteund, menen de Arnhemse fractieleden dat de tijd rijp is
om ook in Arnhem een stap verder te gaan.
Het pakket maatregelen dat beiden voorstellen, bestaat uit
drie onderdelen: een economische boycot, een culturele en
sportboycot en maatregelen op het gebied van bewustwording. Vooral de voorstellen die onder het kopje ‘economische boycot’ vallen liegen er niet om. Want niet alleen zal
Arnhem bedrijven en instellingen die binnen de gemeentegrenzen zijn gevestigd, oproepen om alle banden met ZuidAfrika te verbreken, maar ook ziekenhuizen, bejaardentehuizen, marktkooplieden e.d. zal worden verzocht geen
Zuid-Afrikaanse producten meer te verkopen en ‘dit kenbaar te maken via de sticker ‘Wij verkopen geen Zuid-Afrikaanse produkten’. Handhaven bedrijven en instellingen hun banden met
Zuid-Afrika, dan zal dit, aldus het voorstel, ‘consequenties hebben voor hun relatie met de gemeente.’
Voor wat betreft de boycot op het gebied van sport en cultuur houden de maatregelen in dat niet
langer artiesten en sporters worden geprogrammeerd die op de zwarte lijst van de VN staan.
Daartegenover zullen Arnhemse kunstenaars uitgenodigd worden om muurschilderingen te
maken die Zuid-Afrika en de apartheid tot onderwerp hebben en zullen de naambordjes in de
Arnhemse Transvaalbuurt die verwijzen naar het blanke Zuid-Afrika zoals het Bothaplein, vervangen worden. Bovendien, zo luidt het voorstel, zal de Roermondspleinbrug, in de volksmond
beter bekend als de Nieuwe Brug, omgedoopt worden in Nelson Mandela-brug. Tot dit laatste
zal inderdaad – maar dan in een veel later stadium – besloten worden, net als dat de Pleybrug
omgedoopt zal worden in de Andrei Sakharov-brug. Maar alle andere voorstellen, inclusief het
financieel steunen van het ANC en het verbieden van kraampjes van pro-apartheidsorganisaties
in Arnhem, zullen het uiteindelijk niet halen.

Reactie van coalitiepartner CDA
Hoewel het tweetal de oproep van 19 juni twee maanden later herhaalt, laat de respons uit ‘het
veld’ duidelijk te wensen over. De SAV bijvoorbeeld wijdt er in haar vergaderingen noch in
haar maandelijkse Nieuwsbrief aandacht aan. Ook niet wanneer de PvdA een uitnodiging rondstuurt om in oktober een bijeenkomst te houden om het initiatiefraadsvoorstel te bespreken.
Dat is des te opmerkelijker omdat een soortgelijke motie in dat jaar – een boycotvoorstel van
bedrijven die meewerken aan de bouw van de raketbasis in Woensdrecht – wel met de nodige
aandacht door de vredesgroepen wordt gevolgd. De SAV publiceert zelfs in het meinummer van
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haar Nieuwsbrief en later nog eens in het februarinummer van 1987 een lijst van bedrijven die
betrokken zijn bij de bouw met de oproep om ze aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.
Wie wel reageert op het initiatiefvoorstel – en zeer verontwaardigd – is coalitiepartner CDA.
Leidde eerder dat jaar het voorstel om Arnhemse bedrijven te boycotten die zich met de bouw
van de kruisratkettenbasis in Woensdrecht inlieten, al tot een maar net bezworen collegecrisis,
een herhaling van deze maatregel, maar nu dus met betrekking tot de apartheid In Zuid-Afrika,
schiet de partij volledig in het verkeerde keelgat. Op 5 oktober 1986 schrijven fractievoorzitter
Frank Kerckhaert en A. Koster-Woudwijk, fractiesecretaris, aan hun collegae van de PvdA:
‘Een tweetal elementen uit uw reeks van voorstellen brengt ons echter tot onoverkomelijke problemen namelijk ten eerste onder het hoofdstuk ‘economische boycot’ bij punt d) de zin: ‘hun
wordt medegedeeld dat wanneer de relatie met Zuid-Afrika
toch wordt gehandhaafd, de gemeente in de toekomst geen
aankopen meer bij dergelijke bedrijven zou kunnen verrichten, of van hun diensten gebruik zou kunnen maken’. En
ten tweede onder het hoofdstuk ‘bewustwording’ het punt
b): ‘De gemeente stelt via het Bevrijdingsfonds van het
Komitee Zuidelijk Afrika f 10.000,- beschikbaar voor steun
aan het verzet van de onderdrukten in Zuid-Afrika.’
Het dreigen met sancties vindt het CDA niet alleen verder
gaan dan het buitenlands beleid van de rijksoverheid op dat
moment, maar bovendien vindt de fractie ‘dit punt onaanvaardbaar omdat het indruist tegen ons centraal uitgangspunt en eerste prioriteit in het Bestuursaccoord 1986-1990,
namelijk het stimuleren van de werkgelegenheid. Het dreigen met sankties tegen bedrijven en instellingen schept een
klimaat (in onze stad én daarbuiten), wat het realiseren van
deze prioriteit, die qua uitvoering in handen is gelegd van
een CDA-wethouder, ernstig zal belemmeren.’
Hoe partijpolitieke, stedelijke, landelijke en internationale belangen elkaar in de weg kunnen
zitten illustreert het CDA met dit standpunt op overduidelijke wijze, maar dat er ook ethische
gronden aan de bezwaren van het CDA ten grondslag liggen toont haar argumentatie tegen het
tweede punt aan, de steun aan het Bevrijdingsfonds van het KZA: ‘Wij willen er geen verantwoordelijkheid voor dragen, als gemeentebestuurders in Nederland, om gemeentelijke middelen
beschikbaar te stellen voor doelen, waarvan achteraf eventueel vastgesteld zou kunnen worden
dat daarmee een bloedige strijd tussen mensen is gefinancierd, ook al is er meer begrip voor de
ene dan voor de andere partij. Het handhaven van dit voorstel vinden wij onoverkomelijk.’
Het alternatief dat het CDA voorstelt is om ‘een beroep te doen op bedrijven en instellingen,
waarmee de gemeente contact onderhoudt of die binnen de gemeentegrenzen zijn gevestigd en
die economische banden met Zuid-Afrika onderhouden, om die relaties, die direkt dan wel
indirekt bijdragen aan de instandhouding van de apartheid, te beëindigen.’
Aan het feit dat de PvdA juist sancties als pressiemiddel wil inzetten om die bedrijven en
instellingen zover wil krijgen, gaat het CDA voorbij. De partij stelt slechts: ’Op deze wijze
geformuleerd, willen wij, ter wille van de effectiviteit én ter wille van de coalitie
verantwoordelijkheid nemen voor een raadsuitspraak. Verdere oprekking van teksten en het
toch opnemen van concrete sankties ten opzichte van derden of het dreigen daarmee, vinden wij
onaanvaardbaar en zal ons noodzaken tegen het gehele economische boycot-pakket te stemmen.’
En om te benadrukken dat het de partij ernst is, voegt de CDA-fractie er nog aan toe: ‘Het
vertrouwen in de coalitie staat daarmee op het spel.’ Voor de politiek ingewijden is daarmee de
zaak duidelijk: zal de PvdA vasthouden aan haar initiatiefvoorstel, dan zal het CDA deelname
aan het college beëindigen en komt het stadsbestuur in een crisis terecht.
De fractie van de PvdA, met dit dreigement geconfronteerd, zal nu moeten kiezen: ofwel
tegemoetkomen aan de wensen van het CDA of vasthouden aan haar voornemen en een collegecrisis aangaan, met als mogelijk gevolg nieuwe verkiezingen met daarin een minderheid voor
links.

Arnhem Mondiaal

162

Stichting Doca

Twee dagen later echter wijst Wim Spinhoven, op dat moment vice-voorzitter van de PvdAfractie, zijn mederaadsleden van het CDA er per brief op dat de partij in de Tweede Kamer
samen met de PvdA de regering de opdracht heeft gegeven om het uitbreiden van sancties te
bevorderen en dat de werkgelegenheid door het CDA toen niet als tegenargument is ingebracht:
‘Concluderend kunnen wij dan ook niet tot een andere mening komen dan dat het door u
gehanteerde argument van de werkgelegenheidsbevordering een gezocht argument is.’
Wat de bijdrage aan het ANC betreft, weerspreekt de PvdA eveneens het argument van het
CDA: ‘Is het niet juist de Nederlandse regering die jaarlijks een vrij aanzienlijke som als directe steun aan het ANC toekent, een organisatie die tot op dit moment nog steeds een geweldloze
oplossing van het Zuid-Afrikaanse probleem voorstaat?’
Anticiperend op de te verwachten problemen schrijft de PvdA dan tenslotte: ‘Het zal u niet verbazen dat onze fractie op dit moment in haar totaliteit niet tot een andere opstelling kan komen
dan is verwoord in het initiatiefvoorstel. Wél betreuren wij het feit dat deze situatie is ontstaan.’
En: ‘Onze fractie doet een zeer dringend beroep op uw fractie om de te verwachten uitspraak
van de Arnhemse gemeenteraad niet als aanleiding te gebruiken om uw deelname aan het college op te zeggen.’
Reacties uit ‘het veld’
Hoewel de SP zich er in die jaren op laat voorstaan de enige partij te zijn die vooral buiten de
instituties, dat wil zeggen onder het gewone volk, actief is, beschikt zij sinds de verkiezingen
van 1982 over 1 zetel in de gemeenteraad. Voldoende om moties en amendementen in te kunnen
dienen en dat doet het fractielid Joris Langendam dan ook wanneer de PvdA het initiatiefvoorstel in oktober ter stemming brengt. En ondanks dat de SP zich goed in het boycotvoorstel
van de PvdA kan vinden, krijgt de partij er toch van langs: ‘De Socialistische Partij heeft vorig
jaar bij de begroting een motie ingediend over Arnhem als apartheidsvrije gemeente, die onder
andere door de PvdA werd verworpen. Ook in hun verkiezingsprogramma staat geen enkel
woord over Zuid-Afrika. Het PvdA-voorstel kwam dus als en verrassing, en ook weer niet
wanneer de je de papieren ‘linkse’ voorstellen en het rechtse beleid van de afgelopen maanden
volgt. Reden dus om goed op te letten wat met het PvdA-voorstel zal gebeuren. Partijpolitieke
spelletjes zijn voor ons, zeker hier, onaanvaardbaar.’
En om het feit te onderstrepen dat ‘links’ zijn ook betekent dat je geen scheiding aanbrengt
tussen ‘privé’ en ‘politiek’ dient de SP een aanvullende motie in die van de PvdA: ‘Door zijn of
haar stem uit te brengen op deze motie zich te verplichten een maandvergoeding van het gemeenteraadslidmaatschap ten bedrage van f 1500,- netto op één rekening te storten en het
bedrag over te maken aan het ANC.’
De SP heeft alvast becijferd wat dat oplevert aan eenmalige financiële steun voor de
verzetsbeweging in Zuid-Afrika: ‘De opbrengst van deze motie is 40 x f 1500 = f 60.000,-. Bij
een meerderheid van 20 is het nog altijd f 30.000,-.‘
Wie er ook wars is van partijpolitieke spelletjes is Shell. Drie dagen voor de raadszitting richt
O.P.D. Croiset van Ughelen, manager Overheidsbetrekkingen bij Shell Nederland, zich tot het
college van B&W van Arnhem: ‘Mede omdat een aantal organisaties een campagne tegen Shell
voert met het doel te bewerkstelligen dat ‘Shell-maatschappijen’ zich uit Zuid-Afrika terugtrekken, zenden wij u hierbij ter kennisneming een overdruk van deze in Shell Venster gepubliceerde
brief van Ir. Van Wachem, opdat deze in uw oordeelsvorming
moge meewegen.’
Shell Venster is het maandblad van Shell Nederland en Lodewijk C. van Wachem op dat moment sinds een jaar voorzitter
van het Comité van Directeuren van de Koninklijke/Shell
Groep, laat ondanks ‘de menselijke tragedie die zich daar lijkt
te ontvouwen’ geen twijfel bestaan over wat het bedrijf in ZuidAfrika doet en blijft doen: ‘Het is niet aan ons om van buiten
Zuid-Afrika oplossingen voor te schrijven voor de toekomstige
politieke structuur van Zuid-Afrika.’ De koers die het bedrijf
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genomen en anderzijds miljoenenwinsten werden gehaald uit de investeringen die via dochteronderneming Shell South Africa gedaan zijn in het land, roept al enkele jaren de woede van
anti-apartheidsactivisten op en de acties die daaruit voortvloeien zullen zowel binnen als buiten
Zuid-Afrika nog jarenlang voor forse schadeposten voor de onderneming zorgen.
De publiciteitsactie van Shell krijgt een weerwoord en wel van het Komitee Zuidelijk Afrika. In
een rondschrijven aan alle gemeenteraden in het land en zo ook aan de gemeenteraad van
Arnhem, stelt het KZA: ‘Het belang dat Shell zich terugtrek is erg groot. Het zou betekenen
dat: geen nieuwe kapitaalinvesteringen, geen nieuwe technologische kennis naar Zuid-Afrika,
geen hulp meer bij het doorbreken van het olie-embargo en geen verdere leveranties aan de
Zuid-Afrikaanse politie en het apartheidsleger meer plaatsvinden.’
De organisatie wijst erop dat General Motors, IBM en Honeywell zich inmiddels uit ZuidAfrika hebben teruggetrokken en dat de gemeente Groningen er bij Shell op heeft aangedrongen
om dat eveneens te doen en alle banden met het apartheidsbewind te verbreken.
Het tweede bedrijf dat reageert op de dreigende boycot is de hoofdvestiging van ABN Bank
(pas in 1991 fuserend tot ABN Amro). Het bedrijf bezweert het Arnhemse college dat het sinds
1976 geen leningen meer verstrekt aan de Zuid-Afrikaanse overheid, dat het zijn laatste kantoor
daar in 1977 gesloten heeft en dat het bedrijf er ook geen beleggingen meer beheert, dat het
geen Krugerrandmunten verkoopt en ook geen reizen meer naar Zuid-Afrika verkoopt. Dus
ABN is niet meer actief in Zuid-Afrika? De bank ontwijkend in haar brief: ‘De ABN verzorgt
desgevraagd de exportfinanciering van Nederlandse ondernemingen naar Zuid-Afrika. Het betreft dan in alle gevallen kortlopende exportkredieten die door de overheid zijn gegarandeerd
en waarvan de beslissing tot levering aan Zuid-Afrika bij de betrokken ondernemingen ligt en
niet bij de bank.’
Op 3 november 1986 beantwoordt burgemeester Job Drijber in een (open) brief die van Shell
van 10 oktober: ‘De steeds ernstiger schending van de mensenrechten door het apartheidsbewind in Zuid-Afrika wekt wereldwijd grote afschuw. Ook in onze gemeente wordt het voortduren van de apartheid, het illegaal bezet houden van Namibië en de regelmatig terugkerende
agressie tegen de zwarte buurlanden van Zuid-Afrika unaniem verworpen.’ Omdat de dialoog
met Zuid-Afrika niet tot beëindiging van deze schendingen
leidt, ziet ook B&W van Arnhem, aldus de burgemeester ‘de
noodzaak van krachtige economische sancties’ en roept hij namens het college Shell op ‘alle banden met het apartheidsbewind te verbreken.’
Burgemeester Drijber sluit zijn brief af met: ‘Burgemeester en
wethouders van de gemeente Arnhem sluiten zich met deze oproep aan bij het nationale protest van anti-apartheidsorganisaties, kerken, politieke partijen en vakbonden tegen de rol van
Shell in Zuid-Afrika.’
Op het hoofdkantoor van Shell (in Arnhem in die jaren prominent aanwezig met een centraal overslagdepot en het in 1970
overgenomen metallurgische bedrijf Billiton) zal men de brief
van de Arnhemse burgemeester ongetwijfeld aandachtig hebben
gelezen en hebben vastgesteld dat hij met geen letter schrijft
over eventueel in te stellen sancties van gemeentewege …

Crisis en uitstel Zuid-Afrika debat
Ook bij de plaatselijke pers worden de verwikkelingen rond het instellen van een gemeentelijke
boycot nauwlettend gevolgd. Zou Arnhem als eerste stad in Nederland een boycot uitvaardigen,
dat gaat het immers om een primeur.
Naarmate de datum van de raadsvergadering van 13 oktober nadert, stijgt de spanning: zal de
PvdA het op een crisis met het CDA laten aankomen? Het stemgedrag is – vooral op het onderdeel economische boycot – al door de journalisten van beide plaatselijke dagbladen gepolst:
VVD, CDA en D66 zullen tegen dit onderdeel stemmen en komen daarmee uit op 19 stemmen.
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PvdA, PSP en SP komen samen uit op 20 stemmen, de kleinst mogelijke meerderheid dus voor
een boycotbesluit.
Maar dan opeens gaat het mis. Geconfronteerd met de mogelijkheid dat het in maart aangegane
(verstands)huwelijk al na een half jaar leidt tot een scheiding, waarmee de goede samenwerking
tussen CDA en PvdA op de meeste andere overige onderdelen ook tot een einde komt, ontstaat
binnen de PvdA-fractie toch twijfel. Is zo’n boycotmaatregel wel een crisis waard? Er gaat een
handtekeningenlijst binnen de fractie rond en tot schrik van de wethouders die gevieren strikt
willen vasthouden aan de boycot, blijken er maar liefst 6 fractieleden tegen die harde lijn te zijn.
En dus zal er bij de stemming in de raad geen meerderheid voor het hele pakket aan maatregelen
meer zijn. En dus moet er vooral níet worden gestemd. En dus blijft er maar één noodgreep over
en dat is uitstel van het debat aanvragen en proberen om zo snel mogelijk de hele fractie weer
op één lijn te krijgen.
Wat de positie van de PvdA nog lastiger maakt is dat er tussen de Industriebond FNV in Gelderland en de Gelderse vakcentrale van de FNV ook verschil van mening heerst over de gepande
bedrijvenboycot. Zowel PvdA als FNV hebben grotendeels dezelfde achterban. Op de middag
van de raadsvergadering weet De Arnhemse Courant te melden dat de Industriebond de boycot
van harte steunt. Districtshoofd Dick Nas in de krant: ‘Elk gebaar in de richting van ZuidAfrika is meer dan gerechtvaardigd. Je kunt je natuurlijk afvragen wat de praktische betekenis
ervan is. Maar al dit soort kleine gebaren maakt uiteindelijk een groot gebaar. De werkgelegenheid staat bij ons ook hoog in het vaandel, maar niet ten koste van alles. En de prijs daarvoor in
de vorm van handel met Zuid-Afrika is voor ons te hoog.’
Maar de Gelderse FNV-centrale is het daar niet mee eens. Voorzitter Simon van de Pol: ‘Landelijk zijn wij voor een boycot, maar maatregelen op een al te kleinschalig niveau leiden al gauw
tot een soort getuigenispolitiek waar wij wat huiverig voor zijn.’
Of de FNV-voorzitter met dit laatste ook op de houding van de PvdA-wethouders in het Arnhemse college doelt is de vraag, maar voor oppositieleider Jaap van Hensbergen, namens de
VVD wethouder van Economische Zaken in het vorige college, is dat wél duidelijk, net als de
gevolgen van die houding, zo laat hij in De Nieuwe Krant van diezelfde dag weten. Het kwaad
voor Arnhem is al geschied, zo stelt hij: ‘Het bedrijfsleven heeft zijn conclusies al getrokken ten
aanzien van Arnhem. Bedrijven die niet strikt gebonden zijn aan Arnhem zullen zich wel drie
keer bedenken voordat ze hierheen komen. Die slechte naam heeft de PvdA de stad bezorgd,
maar het CDA moet hiervoor medeverantwoordelijk worden gesteld.’
Met dit laatste valt de VVD-voorman de voormalige collegepartner wel erg af, want het is nu
juist het CDA dat de voet dwars houdt in de boycotdiscussie, precies zoals de VVD dat ook gedaan zou hebben. Toch zal ook de fractie van de VVD die avond van de 13e oktober verrast
opkijken. Meteen bij de opening van de raadsvergadering namelijk vraagt de fractie van de
PvdA om uitstel van het debat. De overige raadsleden reageren vol ongeloof en woede op het
verzoek: eerst wordt het debat na veel narigheid en onderlinge spanningen door de PvdA op de
agenda gezet en vlak voor het zover komt, haakt de partij zelf af. In een woedende reactie laat
bondgenoot PSP nog diezelfde avond in een persbericht weten dat ‘we na dit walgelijke gebeuren ons wel tweemaal zullen bedenken voor we weer met de PvdA on speaking terms geraken
als het gaat om apartheidsbeleid in Arnhem.’ Dat komt CDA en VVD alleen maar goed uit natuurlijk maar de partij geeft wel aan wat de eigenlijke bron van verontwaardiging is. Die ligt namelijk
niet zozeer in het onverwachte verzoek om uitstel
zelf, maar: ‘De PvdA-houding is onaanvaardbaar
omdat er bijeenkomsten zijn gehouden met andere
partijen en maatschappelijke organisaties (Raad van
Kerken onder meer), waarbij overeenstemming is
bereikt over de tekst. Het voorstel was dan ook geen
PvdA-voorstel, maar werd gedaan namens een keur
van maatschappelijke groeperingen. Die zijn nu
grofweg belazerd. Met schijninspraak en nepoverleg. Vrijdagmiddag is nog eens ten overstaan van SP en PSP gesteld dat het voorstel unaniem
door de PvdA gesteund zou worden. Dat was de basis voor afspraken met SP en PSP. Die afspraken zijn nu dus geschonden.’
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In hoeverre die afspraken ook daadwerkelijk zijn geschonden zijn is nog de vraag, want met het
verzoek om uitstel van het debat geeft de PvdA weliswaar een onverwachte en weinig democratische wending aan het geheel, maar de volgende raadsvergadering is al drie weken later op 3
november. Dan pas zal blijken of de PvdA weer op unanimiteit in haar eigen fractie kan rekenen. Dat de ‘Zuid-Afrika kwestie’ nog lang niet voorbij is, zal dan ook op die avond blijken.

Zuid-Afrika motie ten koste van college
Wie er ook met boosheid op de perikelen in en rond de raad reageert is het afdelingsbestuur van
de PvdA in Arnhem. Het bestuur neemt ten aanzien van de twijfels binnen de fractie een eenduidig standpunt in: ‘Een zwalkend beleid kan niet toegestaan worden.’ En de fractieleden die
aan de interne handtekeningenactie hebben meegedaan, krijgen dan ook de wind van voren:
‘Het bestuur neemt met deze gang van zaken geen genoegen. Deze fractieleden hebben het
prestige van de PvdA heel veel schade toegebracht. De PvdA is ongeloofwaardig geworden, zowel naar links als naar rechts, maar vooral naar onze kiezers toe.’
Behalve de overige fracties en de kiezers die het afdelingsbestuur noemt als de teleurgestelde
partijen, zijn ook de Arnhemse organisaties die aan het breed overleg met de PvdA rond de antiapartheidsmotie deelnamen natuurlijk niet te spreken over de handelwijze van de partij. Ze
voelen zich in de kou gezet zoals de PSP in een reactie al aangaf. Aan het door velen in die
jaren als cynisme beschouwde anti-partijpolitieke standpunt van buitenparlementair links heeft
de handelwijze van de PvdA echter weer extra voedsel gegeven. ‘Je niet met partijpolitiek inlaten, je wordt alleen maar beduveld’, wordt een nog sterker credo dan het al was.
In de tussentijd hebben anti-apartheidsorganisaties over de gehele wereld, van de Verenigde
Staten tot Australië en van Scandinavië tot Ierland 15 november 1986 uitgeroepen tot internationale actiedag met als doel de directie van Shell te bewegen zich terug te trekken uit ZuidAfrika. De campagne wordt in Nederland bekend onder de naam Shell, smeer ‘m uit Zuid-Afrika
en wordt gedragen door het Komitee Zuidelijk-Afrika, de
Novib, Pax Christi en de Werkgroep Kairos. De campagne
is een lang leven beschoren want Shell is er het bedrijf niet
naar om zich de wet te laten voorschrijven en in het openbaar al helemaal niet, terwijl genoemde groepen er de organisaties niet naar zijn om snel op te geven. Wanneer tal van
organisaties uit het buitenparlementaire actiecircuit zich bij
de campagne aansluiten, zal deze dan ook snel – ook in
Arnhem – een grimmig karakter krijgen.
In de weken voor de gemeenteraadsvergadering van 3 november onderhandelen PvdA en CDA druk met elkaar om
tijdig tot een compromis te komen. Het CDA is bereid om
in te stemmen met de naam Nelson Mandela-brug als de
PvdA de paragraaf over de sancties uit het voorstel haalt.
De PvdA is op haar beurt bereid om de sancties te beperken
tot bedrijven die ondanks herhaald verzoek toch nieuwe
investeringen in Zuid-Afrika plegen indien het CDA akkoord gaat met de gemeentelijke donatie van f 10.000 aan het ANC (via het KZA). Beide
partijen lijken aan de vooravond van het raadsdebat tot elkaar te zijn gekomen, maar op de
avond zelf gaat het alsnog fout. Met de 18 van de 39 zetels heeft de PvdA geen meerderheid
meer voor het voorstel. De 2 benodigde zetels voor een minimale meerderheid komen namelijk
niet meer van de PSP en de SP die de PvdA als onbetrouwbare partner de rug hebben toegekeerd en nu uit woede en rancune tegen de motie stemmen. Daarmee zou de motie, ook in zijn
afgezwakte vorm dus zijn verworpen. Maar geheel onverwacht komen de twee ontbrekende
zetels van de kant van D66. Als neoliberale partij heeft zij de vrijheid van ondernemen weliswaar hoog in het vaandel staan, maar de fractie vindt de gang van zaken in Zuid-Afrika
dermate ernstig dat ingrijpende maatregelen bij wijze van uitzondering noodzakelijk zijn.
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Vlak voor de stemming begint hoeft er echter helemaal niet meer gerekend te worden. Uit
protest tegen het ontstane bestuurlijke wantrouwen tussen PvdA en CDA en vanwege het feit
dat de partij zich als oppositie voelt genegeerd, verlaat de fractie van de VVD de vergaderzaal
en komt ook niet meer terug om te stemmen. Dat scheelt opeens 9 tegenstemmers waarop de
motie met 20 stemmen voor en 10 tegen alsnog wordt aangenomen.
Naar aanleiding van de chaotische gang van zaken tijdens de raadsvergadering en de aangenomen motie bieden beide CDA-wethouders Henk Folkeringa en Dick Klaverdijk nog diezelfde
avond hun ontslag in en valt het college dus alsnog.

Hoe verder?
De volgende dag al speculeren de Arnhemse dagbladen over een nieuw te vormen college. De
PvdA samen met VVD en D66 ondanks het weglopen van de VVD? Of PvdA samen met SP en
PSP ondanks de ruzie? Of een afspiegelingscollege tussen PvdA, VVD en CDA? Of in noodgeval een minderheidscollege tussen PvdA en PSP, een optie waar, opmerkelijk genoeg, de PSP
voor pleit. Of misschien toch nog een lijmpoging tussen beide collegepartners? En als dat alsnog mislukt dan als minderheidscollege met alleen PvdA-wethouders verder?
Omdat het bedrijfsleven ook in andere gemeenten steeds vaker met boycotmaatregelen geconfronteerd wordt, onderneemt het Verbond van
Nederlandse Ondernemingen (VNO) midden
november actie. In een brief aan premier Ruud
Lubbers van 21 november 1986 schrijft VNOvoorzitter Kees van Lede over de situatie in
Arnhem: ‘Wij verzoeken u deze gemeente te
wijzen op de overschrijding van haar bevoegdheden, en zo nodig schorsing en vernietiging
van het desbetreffende gemeentebesluit te bevorderen.’
Behalve het VNO laten tal van Arnhemse bedrijfsorganisaties als de Arnhemse Ondernemers
Vereniging (AOV), City Marketing Club (CMC) en het Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA)
van zich horen, daarin volmondig ondersteund door de fractie van de VVD in de Arnhemse gemeenteraad. De Arnhemse Courant van 4 november ‘86 laat enkele van deze organisaties aan
het woord. Algemeen secretaris C. Goldschmeding van de Kamer van Koophandel is vooral
bezorgd over de gevolgen van de aangenomen motie: ‘Daar moet snel klaarheid over komen.
Veel bedrijven zullen zich niet meer veilig voelen. Ik denk dat je in dit stadium de promotie van
de stad wel kunt vergeten. Principieel vinden wij dat een gemeente in dit soort zaken geen criteria moet maken.’ Bij de AOV denkt men er net zo over. Secretaris P. van Deelen meent dat ‘de
toekomst voor de werkgelegenheid in Arnhem grote schade is toegebracht. En ik denk dat hierdoor het beeld is geschapen van een bedrijfsonvriendelijke stad.’ Zijn collega E.A. De Ridder
van het OKA onderschrijft dat beeld en zegt de bui al langer te hebben zien hangen: ‘De AOV
zag de nu ontstane situatie wel aankomen.’
Maar ook de vakbeweging doet de affaire geen goed. Districtsvertegenwoordiger van de FNV
Martin van der Meer: ‘Ik vind het jammer dat de PvdA in Arnhem niet heeft gezocht naar mogelijkheden om bedrijven te overtuigen af te zien van handel met Zuid-Afrika, zonder een dreiging
van een boycot. Dat had ook een weg kunnen zijn.’

College toch verder in de oude samenstelling
Arnhem mag dan met de collegebreuk over Zuid-Afrika de twijfelachtige eer hebben behaald
om de eerste gemeente in de parlementaire geschiedenis van Nederland te zijn waar het college
van B&W struikelt over een internationaal vraagstuk, de scherven van die breuk liggen er nog
maandenlang en de Arnhemse ‘kwestie Zuid-Afrika’ zal ook vanuit de landelijke politiek nog
lang meewarig worden bekeken. Na een opnieuw turbulent verlopende raadsvergadering (14
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november) probeert burgemeester Drijber de gemoederen (ook buiten de gemeentegrenzen) nog
te sussen in zijn toespraak in de vroege ochtenduren: ‘Ik hoef u er niet aan te herinneren dat in
een aantal steden linkse meerderheden getoond hebben te kunnen besturen op een manier die in
brede kring vertrouwen wekt, maar het lijkt mij duidelijk dat dat gewenningsproces in onze stad
meer tijd nodig heeft.’
Het Komitee Zuidelijk Afrika en de gemeentesecretaris bemiddelen in het conflict en D66 opteert nog voor een plaats in het college door zich achter de PvdA op te stellen (D66-raadslid
Robin Hartogh Heys van de Lier: ‘Niet voor een eenmaal genomen besluit weglopen.’), maar
het voorstel van D66 om de Zuid-Afrika kwestie in een correctief referendum aan de bevolking
van Arnhem voor te leggen, wordt door de PvdA niet geaccepteerd. Toch is het voorstel van
D66 in het licht van de noodzaak om de bevolking te betrekken bij belangrijke besluiten helder.
Fractievoorzitter Bert Slingenberg: ‘In geen enkel partijprogramma heeft de Arnhemse kiezer
kunnen lezen dat het Zuid-Afrika beleid aan de orde zou komen. Laat staan dat het zo’n belangrijk onderwerp zou kunnen zijn. Het is daarom terecht dat je over zo’n belangrijke kwestie het
oordeel van de kiezer vraagt.’
Wethouder Martin van Meurs van de PvdA in zijn reactie op dit voorstel: ‘De PvdA is een partij
die de samenleving wil veranderen. Dat wil zeggen dat we standpunten uitzetten en daar
vervolgens mensen voor proberen te winnen. En niet andersom.’ Het standpunt levert hem
prompt van CDA-kant het verwijt op er een ‘Politbureau’ op na te willen houden.
Omdat het CDA ook niets voelt voor een volksraadpleging, gaat het voorstel van D66 in rook
op, net als de optie om samen met de PvdA deel uit te maken van het bestuurscollege van de
stad. Even lijkt ook de VVD te mikken op die plek door tot verrassing van alles en iedereen met
het voorstel te komen om te onderzoeken of het juridisch mogelijk is om bedrijven te boycotten
die in Nederland Zuid-Afrikaanse producten verkopen of op andere wijze handeldrijven met dat
land. Volgens de VVD-fractie zou het daarbij strikt genomen niet om een boycot van de
bedrijven zelf gaan, maar om een boycot van hun producten. Maar PvdA en CDA lijken elkaar
in de laatste week van 1986 toch weer gevonden te hebben. Het compromis daarbij is na alle
commotie opmerkelijk te noemen: de PvdA verplicht zich om niet eerder met het boycotvoorstel
op tafel te komen dan wanneer er landelijk juridische richtlijnen voor zijn uitgevaardigd en het
CDA verplicht zich om bij de partijgenoten op landelijke niveau aan te dringen op een boycotbeleid.
Na drie maanden impasse is de crisis voorbij. Henk Folkeringa van het CDA kan weer samen
met zijn collega Dick Klaverdijk als wethouder aan de slag, zo meldt De Arnhemse Courant van
16 januari 1987: ‘Ik heb dit PvdA/CDA-college altijd ervaren als het beste college tot nu toe.
Het is voor mij dan ook een voorrecht om het werk in zo’n coalitie te mogen voortzetten.’

Alternatief voor Zuid-Afrika motie
Voor de samenstelling van het college blijkt het conflict uiteindelijk dus geen consequenties te
hebben gehad. Voor de motie zelf daarentegen wel, want net als de ‘Woensdrecht-motie’, wordt
ook de Zuid-Afrika kwestie ter vernietiging voorgelegd aan de Raad van State. Om in de laatste
variant van het pakket maatregelen niet te dreigen met sancties in absolute zin, maar wel als gemeente uit te spreken dat sancties eventueel tot de mogelijkheden behoren, meent de PvdA die
dans te kunnen ontspringen. En aangezien burgemeester Job Drijber noch Commissaris van de
Koningin Matthijs de Bruijne in die benadering aanleiding zien om de kwestie voor te leggen
aan de Raad van State, doet de regering dat zelf maar. Of, zoals woordvoerder H. van der Linde
dat namens het ministerie van Binnenlandse Zaken in De Arnhemse Courant van 14 november
1986 formuleert: ‘Als een minister iets vreemds ziet aan een besluit haalt hij het gewoon zelf
binnen onze veste. In dit geval is richtinggevend dat het raadsbesluit mogelijk in strijd is met
artikel 1 van de Grondwet, waarin een discriminatieverbod is vastgelegd.’ Anders gezegd in dit
specifieke geval: een gemeente mag niet om de discriminatie in Zuid-Afrika te (helpen) bestrijden, zelf maatregelen nemen die buitensluitend (dus discriminerend) zijn jegens personen of organisaties waaronder bedrijven. Maar aandringen bij bedrijven mag wel. En als gemeente
weigeren Zuid-Afrikaanse producten aan te schaffen valt ook nog net binnen de autonomie die
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een gemeente heeft. En dus is er een alternatief voor de oorspronkelijke Zuid-Afrika motie dat
nog wel veel weg heeft van die motie. CDA en PvdA kunnen elkaar vinden in die constructie.
Op 13 maart 1987 schrijft B&W dan ook aan de gemeentelijke diensten: ‘Zoals u weet, besloot
de gemeenteraad op 3 november 1986 tot maatregelen tegen het apartheidsbewind in ZuidAfrika. Eén van de onderdelen van dat besluit betrof het niet (meer) kopen van Zuid-Afrikaanse
produkten. Teneinde uitvoering te geven aan dit besluit, dragen wij U op er nauwlettend op toe
te zien, dat voor wat betreft de U toegewezen verantwoordelijkheden geen Zuid-Afrikaanse produkten (meer) worden gekocht. Wij verzoeken U er voorts op toe te zien, dat het eventuele gebruik van Zuid-Afrikaanse goederen bij Uw instelling mogelijk wordt tegengegaan c.q. beëindigd.’
Maar ook buiten de interne organisatie laat de gemeente van zich horen. De Kamer van
Koophandel krijgt die maand een brief van het Arnhemse college: ‘Zoals bekend, besloot de
gemeenteraad van Arnhem op 3 november 1986 tot maatregelen tegen het apartheidsbewind in
Zuid-Afrika, teneinde mede langs die weg steun te geven aan acties tot spoedige realisering van
de democratie in dat land. Vanuit deze gedachte richten wij ons tot U als organisatie waarbij
vele Arnhemse bedrijven zijn aangesloten en verzoeken U er bij deze bedrijven op aan te dringen dat, voor zover aanwezig, economische relaties met Zuid-Afrika worden beëindigd, dat
wordt afgezien van nieuwe investeringen en dat bestaande investeringen worden teruggetrokken. Wij menen daarbij, gezien de ernst van de problematiek in Zuidelijk-Afrika, een beroep te
mogen doen op Uw morele verantwoordelijkheid naar Uw relaties.’
Inderdaad, ‘morele verantwoordelijkheid’, geen sancties dus, zoals afgesproken bij de hernieuwde college-samenwerking in januari. En ook het CDA houdt zich aan haar toezegging en
richt zich op 24 maart in een drie pagina’s lange brief aan de fractie in de Tweede Kamer met
het voorstel om op korte termijn alle aspecten van een boycot te bespreken: ‘Wij hopen
binnenkort van u te vernemen wanneer een onderhoud in Den Haag zou kunnen plaatsvinden.’

Positie Platform
Met bovenstaande initiatieven lijkt binnen het gemeentebestuur de kou uit de lucht en kan het
college nog drie jaar in pais en vree aan het werk. Toch zal het hier niet bij blijven. Omdat de
situatie in Zuid-Afrika alleen maar verergert en de roep om een algehele boycot van het
apartheidsbewind daardoor ook steeds luider klinkt, zal ook de
gemeente Arnhem meer stappen zetten dan misschien uit het
voorgaande geconcludeerd mag worden.
Het Platform Vrede en Ontwikkeling, zoals het Platform
Vredesbevordering en Ontwikkelingssamenwerking in de
wandeling al snel gaat heten, is in zijn oprichtingsfase in die
dagen vooral druk met bestuurlijke voorbereidingen. Weliswaar doen de Wereldwinkel en de Raad van Kerken uit de
Platformgelederen mee aan het breed overleg van de PvdA
over de Zuid-Afrika motie, maar een Platformkwestie is het
op dat moment nog niet. Pas in een later stadium, wanneer van
gemeentewege het aangaan van een stedenband met een plaats
in Zuid-Afrika wordt gepropageerd, zal het Platform op dit
onderdeel in beeld komen. En daarmee zal het tot zijn eigen
verdriet met situaties worden geconfronteerd die het zelfs op
hoogtijdagen tijdens het verzet tegen de komst van kruisraketten nog niet heeft meegemaakt.
De Zuid-Afrika motie in de
gemeenteraad van Arnhem
(Stichting Doca, 1988)
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Hoofdstuk 7

Installatie Platform en Commissie
15 december 1986 is de datum waarop Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties – op
instigatie van de gemeente Arnhem – besluiten tot de oprichting van een platform, zoals we in
een vorig hoofdstuk hebben gezien. Vanuit dit platform zullen vertegenwoordigers worden afgevaardigd naar een nieuw te formeren gemeentelijke adviescommissie voor vredesvraagstukken.
Daarmee is het voorbereidend week echter nog niet gedaan. Na afloop van de oprichtingsvergadering wordt een lijst opgesteld van nog uit te werken onderdelen: een omschrijving van wat het
platform precies gaat inhouden, de bevoegdheden van het platform en zijn vertegenwoordigers,
vergaderfrequentie, mate van vrijheid van handelen van de commissieleden, tussentijdse wisselingen, koppeling met stemrecht, verhouding tussen clusters en leden, ambtelijke bijstand etc.
Ook de naam van het platform staat nog niet vast, maar dat de begrippen vrede en ontwikkelingssamenwerking erin moeten komen ligt voor de hand.
Op 4 februari 1987 moet uit al deze onderdelen een conceptreglement gemaakt zijn, want dan
komen wethouder en organisaties weer bijeen om verder te praten over de instelling van de vredescommissie nieuwe stijl. Ook moeten dan de vertegenwoordigers bekend zijn die de zeven
verschillende clusters in de vredescommissie gaan vertegenwoordigen. Gaandeweg de maand
januari komt die lijst gereed: Tineke Berghauser Pont zal het cluster ‘Vrouwen voor Vrede’
gaan vertegenwoordigen, Henk Grijzen het cluster ‘IKV’, Wim Onderstal het cluster ‘Radicale
vredesorganisaties’, Berry Roelofs het cluster ‘Kerkelijke organisaties’, Ric Cameron het cluster
‘Landelijke organisaties’, Aart Lips het cluster ‘Landencomités en Emilio van der Staak tenslotte het cluster ‘Wereldwinkels’. In de aanloop naar de installatie van platform en commissie
wordt Aris Kon tot tijdelijk voorzitter gekozen.
Wanneer de platformleden de vergadering van de (formeel nog steeds ad hoc) commissie vredesvraagstukken op 4 februari bezoeken, zijn alle voorbereidingen van platformzijde getroffen
en kan ook de vertegenwoordiging in de commissie zijn beslag krijgen. Doelstelling en reglement zijn keurig op één A4-tje samengevat en behalve de vaste vertegenwoordigers in de
nieuwe commissie zijn ook reserve-vertegenwoordigers per cluster gekozen. Als begripsomschrijving staat geformuleerd: ‘Het Platform is een overlegorgaan, dat is ingesteld door de
gemeente Arnhem vóór en mét alle groeperingen uit Arnhem die werkzaam zijn of belangen
behartigen op het gebied van de vredesbevordering en de ontwikkelingssamenwerking, onder te
verdelen in momenteel 7 clusters.’
De doelstelling van het platform is tweeledig: ‘Het gevraagd en ongevraagd doen van voorstellen aan de gemeenteraad c.q. de adviescommissie vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking’ en daarnaast ‘Het fungeren als klankbord/denktank van de gemeenteraad c.q. de
adviescommissie’.’
Naast de bevoegdheid om aanbevelingen aan de gemeente te doen, valt onder de platformtaken
eveneens ‘het uitvoeren van activiteiten en projecten’ en ‘het (mede)beheren van fondsen voor
de door de gemeenteraad aan te wijzen of eigen projecten.’
Verder worden door de gemeente ’faciliteiten verstrekt om vergaderkosten te dekken’ en indien
gewenst ‘kan er beschikt worden over ambtelijke bijstand.’
Toch is met name de werkwijze van het platform binnen de in te stellen adviescommissie op dat
moment nog niet helemaal duidelijk: voert de vertegenwoordiger van het cluster nu het woord
namens het platform of namens het eigen cluster? En vervolgens: hoe om te gaan met
spanningen die in de eigen achterban kunnen ontstaan vanwege het diverse karakter van de
organisaties binnen een en hetzelfde cluster? Tot nu toe is het karakter van de samenwerkende
vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem steeds bepaald geweest door een combinatie
van autonomie en collectiviteit. Autonomie als ‘de eigen organisatie’ die in overlegverband
werd vertegenwoordigd en collectiviteit in de zin van gezamenlijk optreden voor hetzelfde doel.
Ingesteld op de praktijk van basisdemocratie, zullen de deelnemende organisaties zich door het
instellen van een vorm van getrapte democratie straks wellicht te veel op afstand gaan voelen.
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Hoe is dan te voorkomen dat de vertegenwoordigers in het platform een status aparte krijgen
ten opzichte van de andere vredesactivisten? Gelet op de haast om tijdig met het voorwerk klaar
te zijn, zien de platformleden zich gedwongen om deze mogelijke problemen ‘tijdens de rit’, dat
wil zeggen in de dagelijkse platformpraktijk, op te lossen.

Instelling nieuwe adviescommissie voor vredesvraagstukken
Op maandag 9 maart 1987 is het dan zover. Naast het akkoord gaan met het functioneren van
een platform als formeel adviesorgaan voor het gemeentelijke vredes- en ontwikkelingsbeleid,
gaat de gemeenteraad ook akkoord met het instellen van de nieuwe adviescommissie waarin
zeven platformleden op gelijkwaardige basis vertegenwoordigd zijn als de gebruikelijke raadsen commissieleden. Vastgesteld wordt dat de nieuwe commissie een ‘commissie van advies ex
artikel 61 van de gemeentewet’ is, hetgeen wil zeggen dat inhoudelijke deskundigen van buiten
de gemeenteraad op uitnodiging advies kunnen uitbrengen aan de gemeenteraad. Verder besluit
de raad op die datum dat de naam van de nieuwe commissie zal luiden: ‘Commissie voor
vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking’. Als doelstelling van de commissie vermeldt het raadsbesluit: ‘De commissie heeft tot taak de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren omtrent de wijze waarop
de gemeente Arnhem een bijdrage kan leveren aan de bewustwording van vrede, van ontwikkelingssamenwerking en van mondiale bewustwording.’
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat wethouder Daan van de Meeberg na al zijn inzet om
een platform van de grond te krijgen, de voorzitter van de commissie zal worden, maar binnen
het college is men blijkbaar tot een andere conclusie gekomen want lid 2 van artikel 2 van het
raadsbesluit stelt onomwonden ‘De burgemeester is voorzitter.’ Pas bij ontstentenis van de
voorzitter treedt de wethouder die belast is met de behartiging van vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking – Daan van de Meeberg in die raadsperiode dus – op als voorzitter.
De (zeven) leden van de adviescommissie worden benoemd voor de duur van de periode dat
ook de raad benoemd is en wisselt – normaliter – wat samenstelling betreft dus om de vier jaar.
Ook de vertegenwoordiging van de zeven platformleden wordt in het raadsbesluit vastgelegd,
waarbij de door het platform al geformuleerde taakstellingen integraal worden overgenomen.
Twee artikelen zijn vooral voor de platformleden die nog onervaren zijn op dit gebied, van
belang: de inspraakmogelijkheid voor toehoorders blijft weliswaar bestaan (zij het beperkt tot
vijf minuten per agendapunt per persoon), maar de voorzitter kan besluiten om geheimhouding
op te leggen over bepaalde onderwerpen en stukken en kan zelfs besluiten om de vergadering
als geheel achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Gewend als de platformorganisaties zijn
om al hun bijeenkomsten openbaar te houden, vraagt ook dit onderdeel dus om een heel andere
persoonlijke instelling. Ook nieuw voor de platformvertegenwoordigers is het recht op een vergoeding voor vergaderuren, iets waar zij overigens gedurende het hele bestaan van de adviescommissie geen gebruik van zullen maken.

Platform en commissie in de praktijk
Met het postadres op het stadhuis en met de bijeenkomsten op dezelfde dag gepland als de
commissie vergadert – maar dan er wel steeds vlak vóór, wat natuurlijk handig is om tijdig
puntjes op de i te kunnen zetten bij de adviesinbreng – gaat het Platform voor Vrede en
Ontwikkeling zoals het briefpapier provisorisch als naam vermeldt, in april van start. Aris Kon
wordt van tijdelijk tot permanent voorzitter gekozen en de agenda voor die maand liegt er al
meteen niet om: een terugblik op het effect van de brochure Arnhem en de moderne oorlog, het
vaststellen van criteria voor projectkoppeling met een land in de Derde Wereld, het bezoek van
de delegatie uit Gera ter ondertekening van het vriendschapsverdrag Arnhem-Gera en tenslotte
deelname aan een driedaagse conferentie van de Wereldunie van Vredessteden (vanaf die
maand ook de officiële naam) in Madrid. Ook melden zich drie nieuwe leden voor het Platform
aan: de stichting Derde Wereld Centrum Arnhem (DWC), het Platform Buitenlanders, de Vereniging O.O.K. (Ontspanning, Ontwapening en Kernwapens wég!) en het N.I.V.O. (Nieuwe
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Interkerkelijke Vredesorganisatie, voortgekomen uit het ICTO). De drie laatstgenoemde
organisaties zullen echter ook weer even snel en geruisloos verdwijnen als ze verschenen zijn.
Ondertussen blijven de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen (SAV) niet alleen in naam
bestaan, maar brengen ze nog altijd hun tweemaandelijkse Nieuwsbrief uit, houden ze hun
maandelijkse vredeswakes in de binnenstad en bezoeken ze met regelmaat het vredeskamp in
Woensdrecht. En hoewel vertegenwoordigd in het nieuwe Platform via maar liefst vier van de
zeven clusters (Vrouwen voor Vrede, IKV-kernen, Radicale vredesorganisaties en Wereldwinkels), programmeert de SAV de activiteiten als voorheen. Steeds opnieuw wordt door de
Werkgroep Politieke Partijen geprobeerd om met het plaatselijke CDA op discussieniveau te
komen, wordt het weigeren van defensiebelasting ondersteund en staat ook nog steeds het
doorbreken van het vijandbeeld Oost-West centraal. Naarmate de rol van het Platform echter
groter wordt, vooral als ingang bij het gemeentebeleid, neemt die van de SAV in belang af.
Vergaderen binnen de eigen groep, vervolgens nog eens in SAV-verband en tenslotte ook nog
binnen het Platform vraagt veel van de vrijwilligers, temeer daar de af te werken agenda telkens
weer met nieuwe thema’s en activiteiten wordt
gevuld. Enige verlichting brengt misschien nog
het gerucht in deze voorjaarsmaanden dat de VS
en de Sovjet-Unie op het punt staan een akkoord
te ondertekenen over de reductie van kernwapens.
Misschien dat de SS-20 raketten die langs de
westgrens van het Oostblok staan opgesteld, toch
terug worden getrokken en wellicht dat de stationering van de kruisraketten dan alsnog niet doorgaat, is de stille hoop.
Ondanks het overbeladen programma besluit het Platform deel te nemen aan een tweedaagse
conferentie te Delft in juni ’87 waar ‘kernwapenvrije gemeenten’ uit het land samenkomen om
te discussiëren over de mogelijkheden om lokaal vredesbeleid van de grond te tillen. Tot
verbazing van de twee SAV-vertegenwoordigers Henk Grijzen Bert Oostveen, blijkt Arnhem
met zijn late aanzet toch inmiddels tot de koplopers in Nederland te behoren. Henk Grijzen in
zijn verslag: ‘Bij de discussies in de werkgroepen werd me duidelijk dat het gemeentelijk
vredeswerk in den lande nog in de kinderschoenen staat. Er is werkelijk nog verschrikkelijk veel
te doen als je merkt dat Arnhem met nog een handjevol andere gemeenten op eenzame hoogte
staat en als hét voorbeeld wordt aangeprezen. Natuurlijk ben je daar trots op en er is ook veel
gebeurd, maar toch… Ik vind dat we in Arnhem nog niet meer dan een (goede) aanzet hebben
gemaakt met een samenhangend vredesbeleid. Afgezien van de vredesbus en de brochure moet
het echte werk toch nog van de grond komen?’
En uit het verslag van Bert Oostveen die de lezingen in de parallelconferentie, georganiseerd door de Delftse vredesbeweging, gevolgd heeft: ‘Gezien hetgeen er in Arnhem van de
grond gekomen is, vind ik dat de SAV ernaar moet blijven
streven dat het draagvlak voor het gemeentelijk vredesbeleid
dusdanig is, dat ook bij wisselende verkiezingsuitslagen kontinuïteit gewaarborgd is.’
Die wisselende verkiezingsuitslagen zullen er uiteraard komen,
maar het waarborgen van lokaal vredesbeleid zal daarentegen,
ondanks ‘de eenzame hoogte’ of misschien ook wel dankzij die
eenzame hoogte van Arnhem, nog niet zo eenvoudig blijken te
zijn.
Het in standhouden van de vredeorganisaties trouwens ook niet,
want in diezelfde junimaand besluit de Beweging Weigering
Defensiebelasting zichzelf bij gebrek aan actieperspectief op te
heffen.
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Hoofdstuk 8

Stedenband Arnhem-Gera
Na anderhalf jaar voorbereiden – waarvan een half jaar vertraging als gevolg van ziekte van
burgemeester Horst Pohl van Gera – komt op 9 april een delegatie uit die stad op bezoek in Arnhem voor het officieel aangaan van een stedenband (jumelage) tussen beide steden.
De intentieverklaring hiertoe is al op 8 april 1986 door burgemeester Drijber tijdens het bezoek
van een Arnhemse delegatie aan Gera ondertekend (en door de Arnhemse gemeenteraad op 21
april geaccordeerd), maar nu moet de overeenkomst ook worden geformaliseerd middels de
ondertekening van de definitieve ‘Overeenkomst van vriendschap en samenwerking tussen de
Raad van de Stadt Gera, Duitse Democratische Republiek en het gemeentebestuur van Arnhem,
Nederland’.
De plechtigheid vindt op maandagmiddag 13 april plaats tijdens een buitengewone raadsvergadering en wordt gevolgd door een receptie in het stadhuis. Twee dagen eerder is burgemeester
Pohl te gast bij de nieuwe commissie voor vredesvraagstukken waarbij gezamenlijk wordt gepoogd om tot een jaarprogramma te komen. Dit om te voorkomen dat, zoals in de Platformnotulen van die maand te lezen valt, ‘er anders slechts tussen ‘toppen’ gesproken wordt en er
van contacten tussen bevolkingsgroepen weinig terecht komt.’ En om die informele contacten
tussen de beide bevolkingsgroepen was het immers zowel de burgemeester als de Platformleden
te doen.
De notulist kan een zekere vooruitziende blik niet ontzegd worden en het zal voornamelijk
dankzij initiatieven van de Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU) en zijn voorman
Kees Kentin zijn, zoals we later zullen zien, dat van de oorspronkelijke opzet van de stedenband
Arnhem-Gera nog het een en ander overeind blijft. Maar misschien ook is ‘het buitenlandbeleid’
van het stadsbestuur in Gera debet aan de al snel optredende stagnatie in de contacten tussen
beide steden. Tijdens zijn ontmoeting met de commissie en de Platformvertegenwoordigers,
geeft burgemeester Pohl namelijk aan dat ‘zijn stad de contacten enigszins moet doseren’. Gera,
zo blijkt, onderhoudt al met tien steden in het buitenland betrekkingen.

Ondertekening vriendschapsverdrag Arnhem-Gera
De overeenkomst die beide burgemeesters op 13 april 1987 ondertekenen is een eenvoudig
document van twee A4-tjes, bestaande uit vier artikelen
waarin beide steden overeenkomen om zich op dezelfde
wijze te laten leiden ‘door de opvatting dat de garantie
voor vrede en de veiligheid in Europa oogmerk is voor
hun jumelage die zich richt op het welzijn van de burgers.’
Maar ook richting hun beider regeringen zullen de stadsbesturen initiatieven nemen zo wordt vastgelegd: ‘Daarom ondersteunen zij binnen het kader van hun mogelijkheden alle maatregelen van hun regeringen op grond van
de normale volkenrechtelijke betrekkingen tussen hun
staten, welke erop zijn gericht de vrede te behouden, de
ontspanning te bevorderen en het gevaar van een oorlog
weg te nemen.’
Gezien de al eerder in dit boek genoemde Vereniging
Nederland-DDR (en zusterorganisatie DDR-Nederland)
is het opmerkelijk te noemen dat in het vriendschapsverdrag deze beide organisaties met name als intermediair
worden genoemd: ‘Beide partners waarderen de activiteiten van de verenigingen NederlandDDR en DDR-Nederland zeer en zullen het werk van deze vriendschapsverenigingen, hun
Arnhem Mondiaal

173

Stichting Doca

plaatselijke afdelingen of representanten, dat samenhangt met het versterken van de vriendschap tussen de bevolking van Arnhem en Gera in overeenstemming met hun mogelijkheden
ondersteunen.’

Arnhem-Gera in de praktijk
Vooruitlopend op de ontwikkelingen die in deel 7 beschreven zullen worden, laten de concrete
resultaten van de stedenband Arnhem-Gera zich in de vorm van een eenvoudig lijstje beschrijven. Dit lijstje, opgesteld door voorlichtingsambtenaar Jan Ram, zal in het najaar van 1989
dienen als verslag aan het college van B&W van Arnhem. Aanleiding tot dit verslag is de scepsis die binnen het gemeentebestuur ontstaat naar aanleiding van het onverwacht afzeggen door
de Vereniging Nederland-DDR van een symposium in november 1989. Op dit symposium,
waarop hooggeplaatste politici en bestuurders uit Gera en
Oost-Berlijn acte de présence zullen geven, zal de viering
centraal staan, zo is de bedoeling, van het 40-jarig bestaan
van de DDR alsook het 15-jarig bestaan van de
Vereniging Nederland-DDR zelf. Interne politieke spanningen in de DDR zullen er echter in dat najaar toe leiden
dat het symposium wordt geannuleerd. Maar ook de opstapeling aan tegenvallers in de anderhalf jaar ervoor zullen ertoe leiden dat de relatie met het stadsbestuur van
Gera zal bekoelen. Het gevolg daarvan is echter wel dat
het vooral particuliere organisaties in Arnhem als de Raad
van Kerken, Vrouwen voor Vrede en de al genoemde
Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU) zullen
zijn die nog iets van de vriendschapsband weten te
maken.
Met de directe steun van de gemeente Arnhem echter zal
in die korte periode van anderhalf jaar het Arnhems Foto
Kollektief (AFK) driemaal een bezoek aan Gera brengen.
Een keer voor het maken van een fotoreportage over het
dagelijks leven in die stad en daarna nog twee keer voor
het inrichten van een expositie van de gemaakte foto’s.
1949-1989: 40 jaar DDR (Foto afp) Tot een tegenbezoek van de fotograaf Ulli Fischer uit Gera zal het echter niet komen omdat de Oost-Duitse
autoriteiten hem weigeren een uitreisvisum te verstrekken.
Na een eerdere afzegging door het gemeentebestuur van Gera gaat in april 1989 nog wel een
delegatie van de ondernemingsraad van Akzo Polymeren naar Gera en bezoekt daar het bedrijf
Modedrück. En een groep scholieren van de Rudolf Scheffel Oberschule in Gera komt in september 1988 naar Arnhem waar ze bij gastgezinen worden ondergebracht Tot een tegenbezoek
van scholieren van het Lorentz College aan Gera zal het evenwel niet meer komen, Tot tweemaal toe wordt het bezoek uitgesteld met als argument dat er voor de scholieren in Gera geen
overnachtingsmogelijkheid is. Het Arnhemse voorstel om ook met gastgezinnen ter werken,
wordt door het stadsbestuur van Gera niet overgenomen.

Resumerend
Van het in april 1987 overeengekomen uitwisselingsprogramma (minstens 4 uitwisselingen
tussen beide steden per jaar) zal dus maar bijzonder weinig terechtkomen.
En evenmin zal er iets terecht komen van de uitwisselingsplannen van het Arnhems Harmonie
Orkest Crescendo, het Arnhems Bewegingstheater, de Federatie van Ouderenbonden, de Rock
en Rolstoel Producties van de Johanna Stichting, de Revalidatie Scholengemeenschap Arnhem,
de woningcorporaties, de stedelijke sportploegen en van stadsorganist Johan van Dommele.
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Afgezien van het bezoek aan Arnhem van burgemeester Horst Pohl (april 1987) en zijn
opvolger Horst Jäger (maart 1989), is het resultaat van twee jaar duwen en trekken mager te
noemen. Terugblikkend is het eigenlijk grotendeels dankzij de persoonlijke inzet van burgemeester Job Drijber dat er überhaupt sprake is geweest van een officiële stedenband tussen
Arnhem en Gera.

Hoofdstuk 9

Projectkoppeling
In het vorige hoofdstuk kwam de oprichting van de stedenband van Arnhem met het OostDuitse Gera aan de orde, een plaats achter het toenmalige IJzeren Gordijn. Doel van deze
jumelage was, zoals we hebben gezien, om over de politieke verschillen tussen Oost en West
heen te stappen en begrip voor elkaar te kweken waarbij het ingesleten (wederzijdse) vijandbeeld mogelijk zou kunnen worden overwonnen.
Omdat de mondiale spanningen in die jaren niet alleen bepaald worden door de Oost-West verhoudingen, maar tevens door de Noord-Zuid tegenstelling (in veel gevallen weer een exponent
van die Oost-West verhoudingen), ligt het voor de hand dat met een grensoverschrijdend beleid
dat de gemeente Arnhem medio jaren 80 inzet, ook steeds meer gemeentelijke aandacht komt
voor Derde Wereld problematiek. Een inzet die de politieke tegenstellingen die er in elke gemeenteraad en dus ook in de Arnhemse zijn, behoort te overstijgen. Of zoals burgemeester Job
Drijber (tevens in zijn middels verkregen functie als voorzitter van de VNG, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten) het in januari 1987 tijdens een interview door het Kernblad van de
IKV formuleert: ‘Maar van het grootste belang vind ik dat gemeenten concreet aan het werk
gaan met voorlichting, vredeseducatie, internationale contacten. Dan speelt partijpolitieke
achtergrond vaak een minder grote rol dan vooraf verwacht wordt. Je moet kunnen wijzen op
concrete activiteiten, concrete resultaten. In deze concreetheid worden politieke tegenstellingen
overwonnen.’
Juist vanwege het uitblijven van die concrete resultaten overweegt Arnhem dan ook om na het
bijwonen van twee conferenties van de Wereldunie van Vredessteden (respectievelijk Bologna
in 1985 en Madrid in 1987) met het lidmaatschap van de Unie te stoppen. Ondanks dat een jaar
eerder juist aan Arnhem de Prijs van Europa is toegekend vanwege de inzet voor onder andere
deze Unie. Maar het bezoek dat de Arnhemse delegatie, onder wie de burgemeester zelf, van 27
tot 29 april aan de bijeenkomst in Madrid brengt, is dermate teleurstellend (delegatielid Arnold
Brouwer van de PvdA spreekt in een verslag van een mislukking en vraagt zich hardop af: ‘Hoe
moeten we verder, of beter, moeten we wel verder?’) dat de PvdA als een van de voorwaarden
voor voortzetting stelt dat: ‘De vergaderingen van d.b. en de konferenties van
de Wereldunie worden beschouwd als
werkbijeenkomsten (die schriftelijk worden voorbereid), met als doel het realiseren van een gezamenlijk stedelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid op internationaal niveau.’
In dat kader – concrete activiteiten,
concrete resultaten – bezoekt een vertegenwoordigster van de Novib in april
de vergadering van de nieuwe commissie voor vredesvraagstukken en ont(Foto Oxfam Novib)
wikkelingssamenwerking om te praten
over het aangaan van gemeentelijke
projectkoppeling.
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Projectsteun versus projectkoppeling
Projectsteun op het terrein van ontwikkelingshulp (zoals ontwikkelingssamenwerking in de
jaren 70 en 80 nog heet) was de gemeente Arnhem niet vreemd, zoals we eerder hebben gezien.
In Suriname worden in die periode namelijk de plaatsen Kano en Goejaba ondersteund, al zijn
doelstelling en werkwijze van die steun gemeenteraad, noch adviescommissie en Platform ooit
helemaal duidelijk geworden. In het Bestuursaccoord 1986-1990 wordt dan ook bepaald dat de
projectsteun aan Suriname wordt afgebouwd en dat daarna gekozen zal worden voor ‘een nieuw
project’. Deze keuze impliceert – vanuit het standpunt namelijk dat mondiale bewustwording
onder de bevolking van Arnhem dient te worden gestimuleerd – dat er naar een vorm van
projectsteun moet worden gezocht die zowel ‘hier als daar’ het gewenste effect heeft.
Die relatie is temeer van belang omdat de VNG na onderzoek in 1982 en 1986 onder gemeentelijke ontwikkelingsprojecten in Nederland heeft vastgesteld, dat een kwart van de gemeenten die
in 1982 een ontwikkelingsproject gestart zijn daar in 1986 alweer mee is gestopt. Bovendien
waren veel van die projecten incidenteel van aard, zonder stevige basis onder de eigen bevolking en zonder duidelijke visie op continuïteit. Projectkoppeling onderscheidt zich van deze
kortdurende projectkeuzes door het aangaan van een goed voorbereide en langdurige relatie tussen een lokale groep in Nederland en een ontwikkelingsproject in een Derde Wereldland.
Daarbij staat niet de directe hulp centraal, maar wordt de koppeling als een leerproces gezien
waarbij kennis en inzicht in ontwikkelingsproblematiek gecombineerd wordt met het vergroten
van de betrokkenheid bij de derde Wereld.
Heleen Mudde, in de jaren 80 en 90 ambtenaar bij de gemeente Arnhem en met de taak belast
om ambtelijke ondersteuning te verlenen aan het werk van de nieuwe vredescommissie en het
Platform, neemt dan ook het initiatief om criteria te formuleren aan de hand waarvan ‘Arnhem’
tot een betere projectsteun aan een ontwikkelingsland zou kunnen komen.
In haar stuk Projektcriteria dat zij op 27 april 1987 doet uitgaan, schetst ze het kader waarbinnen mondiale bewustwording als gemeentelijk beleid vorm kan krijgen. Het stuk zal de opmaat
vormen voor alle jaren dat de gemeente Arnhem beleid schrijft op het gebied van internationale
samenwerking, al zal er in een veel later stadium ook weer van afgeweken worden zoals we – in
het geval China namelijk – nog zullen zien
Uitgaande van ‘bewustwording van de Arnhemse burgerij’ als hoofddoelstelling van gemeentelijk ontwikkelingsbeleid, is de mogelijkheid tot identificatie bepalend voor de projectkeuze, zo
schrijft Heleen Mudde: ‘Het heeft immers weinig zin een projekt te kiezen dat op geen enkele
manier herkenbaar zal zijn voor de Arnhemse bevolking.’ Omdat de bevolking van Arnhem een
gemêleerd gezelschap is, ligt het voor de hand dat ‘bewustwording alleen tot stand zal kunnen
komen door de voorlichting zeer divers toe te snijden op de verschillende doelgroepen. Of men
kiest in eerste instantie voor één doelgroep, bijvoorbeeld jongeren.’
De gang van zaken in de gemeenteraad kennende, stelt ze op voorhand: ‘Het is niet onmogelijk
dat de verschillende (politieke) partijen accentverschuivingen aanbrengen in de afweging van
de criteria. Op zich behoeft dit geen probleem op te leveren, wanneer het eindresultaat maar
een consistent beeld vertoont waar alle betrokkenen zich mee kunnen verenigen.’
Dat dit ‘verenigen’ nog een heel proces zal blijken te zijn en dat ‘accentverschuivingen’ een
eufemisme zal blijken te wezen voor de turbulente discussie rond de uiteindelijke projectkeuze,
heeft de ambtenaar op het moment van schrijven vermoedelijk niet kunnen bevroeden

Projectcriteria
Wil een toekomstig project op het gebied van ontwikkelingssamenwerking een kans van slagen
hebben én in aanmerking kunnen komen voor gemeentelijke ondersteuning, dan zal het project
dus aan bepaalde criteria moeten voldoen, zo stelt Heleen Mudde in Projektcriteria.
Ze somt maar liefst 14 van die criteria op, waarvan 8 met betrekking tot het te kiezen project en
6 met het oog op de gewenste bewustwording onder de Arnhemse bevolking.
Waar het de gemeente Arnhem bij de projectkeuze allereerst om zou moeten gaan is
‘verbetering van de situatie van de allerarmsten’ in het betreffende land. Daarbij zou de voorkeur moeten worden gegeven aan projecten ‘die gericht zijn op de basisbehoeften van de doelArnhem Mondiaal

176

Stichting Doca

groep waarbij de nadruk wordt gelegd op zaken als het tot stand brengen van werkgelegenheid
en zelfwerkzaamheid.’
Die zelfwerkzaamheid zou gedurende de periode van de projectkoppeling moeten blijken uit een
duidelijke ‘participatie van de doelgroep’ hetgeen impliceert dat die doelgroep ook betrokken
is bij de ‘projectformulering en uitvoering van het project zelf.’
Om te voorkomen dat het project vervolgens als een op zichzelf staande (nood)situatie wordt
beoordeeld is het zaak ervoor te zorgen dat ‘het te kiezen projekt mogelijkheden moet bieden om
macro-aspecten van het ontwikkelingsvraagstuk te verduidelijken.’
Daarnaast moet het te ondersteunen project ‘overdraagbaar’ en ‘continueerbaar’ zijn ‘zowel
voor wat betreft de exploitatiekosten als de eventueel benodigde menskracht. Hieruit vloeit
voort dat een project op geen enkele wijze afhankelijk mag zijn van een medefinancier als bijvoorbeeld Arnhem.’
Dat dit laatste criterium in praktijk nauwelijks haalbaar is, wordt al snel duidelijk wanner de eerste projecten in Arnhem van start gaan. Van de organiserende vrijwilligers kan immers niet
verwacht worden dat zij reis- en verblijfkosten voor eigen rekening nemen bij een evaluatie van
het door hun opgezette project bijvoorbeeld.
Bij de projectcriteria speelt – gezien de
zwakke positie van vrouwen in Derde Wereldlanden – het gendermotief eveneens een
rol. Nogmaals Heleen Mudde: ‘Daarom is
het van belang dat het te kiezen project dusdanige elementen in zich heeft, dat de positie van de vrouw daadwerkelijk versterkt
kan worden.’
Zijn daarmee in grote trekken de criteria
voor het te kiezen project opgesteld, dan
volgen nog de criteria die ervoor moeten
waken dat de doelen op het gebied van mondiale bewustwording niet ondergesneeuwd
raken. Om die reden zal de voorkeur van de gemeente, aldus de schrijfster, al snel uitgaan naar
een ‘meerjarig project’ waarbij ‘de dwang van fondswerving’ niet de bewustwordingsactiviteiten zal domineren. Daartoe dient de zogeheten terugkoppeling voldoende garanties te bieden
voor de herkenbaarheid van het project door (delen van) de Arnhemse bevolking. Wanneer dat
project dan tenslotte ook nog deel uitmaakt van het eerdergenoemde bredere kader van de ontwikkelingsproblematiek, het bij voorkeur ook nog vooroordelen bestrijdt en er rekening is gehouden met mogelijk andere initiatieven op dit terrein in de stad, dan maakt het project een
goede kans om in aanmerking te komen voor de gewenste projectkoppeling.
Dat het bij de projectkeuzes die de gemeente Arnhem uiteindelijk zal gaan maken, niet van een
leien dakje gaat, is hierboven al aangegeven. Maar gezien alle gestelde criteria kan na een kwart
eeuw worden geconcludeerd dat de keuze voor ondersteuning van de zelfredzaamheid in de
wijk Villa El Salvador, een der armste sloppenwijken in de Peruaanse hoofdstad Lima, een
juiste is geweest. De gemeente Arnhem kan dit succes op haar conto schrijven, al hebben het
bestuur, de vrijwilligers en de donateurs van de Stichting Arnhem-Lima voor het daadwerkelijke succes van deze projectkoppeling gezorgd. Verderop in dit boek zal nog uitvoerig bij deze
stedenkoppeling worden stilgestaan.

Beleidsplan
Omdat het Platform meer wil zijn dan een groep vertegenwoordigers van plaatselijke vredes- en
ontwikkelingsorganisaties, besluiten de leden om aan de hand van het stuk Projektcriteria van
Heleen Mudde een beleidsplan op te stellen. Door de daarin voorgestelde criteria voor gemeentelijke projectsteun om te zetten in concrete doelen, hoopt men zowel eigen plannen voor de
langere termijn te kunnen maken als het gemeentelijk beleid van een stevige basis te voorzien.
Uit de samenvatting van de discussie hierover: ‘De eerste keuze die het Platform gemaakt heeft
betreft die van de doelstelling. We leggen de nadruk op bewustwording van de oorzaken van de
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ontwikkelingsproblemen, zoals die zich hier manifesteren. Als middel dat in dat kader past en
een handvat biedt om daaromheen activiteiten te ontplooien, kiezen we voor een project in de
Derde Wereld via projectkoppeling tussen de gemeente Arnhem en een project van een partnerorganisatie in Nederland.’
Gewend geraakt aan de noodgedwongen praktijk van de zelfwerkzaamheid in de voorbije jaren
van verzet tegen de kruisraketten, gaan de Platformorganisaties er daarbij vanuit dat de taak van
de gemeente vooral facilitair zal zijn en dat de afzonderlijke Platformgroepen hun eigen praktijk
voortzetten: ‘De taak van de gemeente kan gelegen zijn in het voorwaardenscheppend beleid
dat zij voert ten behoeve van de in het Platform participerende organisaties.’
Dat hiermee feitelijk een deel van de gemeentelijke verantwoordelijkheid overgenomen wordt,
is men zich op dat moment in het Platform misschien niet zo bewust. Maar het verklaart wellicht voor een deel wel het feit dat de gemeente Arnhem tien jaar later met het grootste gemak
een actief (en in het land zeer gewaardeerd) vredes- en ontwikkelingsbeleid aan de kant zet in de
weet namelijk dat het Platform het meeste werk toch zelf al doet. Dat met het tezelfdertijd staken van de meeste gemeentelijke facilitering de druk op de zelfwerkzaamheid van de Platformgroepen nog groter wordt dan voortdurende al het geval was, is men zich op dat moment aan
gemeentezijde wellicht niet genoeg bewust geweest.
Discussiërend over de doelgroep(en) stelt het Platform tijdens de discussie op die 1e juni 1987:
‘Omdat de gemeente voor de gehele Arnhemse bevolking moet werken, is het raadzaam om de
gehele Arnhemse bevolking als doelgroep te nemen voor de bewustwordingsactiviteiten. Over
een periode van drie jaar verspreid zal er evenwel telkenjare een bepaald segment van de
bevolking extra aandacht krijgen, te vermelden in het jaarlijkse Werkplan.’
Bij de benadering van de Arnhemse bevolking zal expliciet níet gekozen worden voor óf een
diepgaand informeren van een beperkte groep geïnteresseerden óf juist een breed publiek
globaal op de hoogte brengen, maar de werkwijze zal omgekeerd zijn: ‘Het belangrijkste is
aanknopingspunten in de Nederlandse (Arnhemse) samenleving’ te vinden, aldus het verslag
van die bijeenkomst.
Voor wat betreft de rol van de gemeente wordt naast het aangaan van een stedenband ‘het
gemeentelijk inkoopbeleid en een daarmee samenhangend project’ de belangrijkste insteek
gevonden. ‘We zien dus af van prioriteit voor het beïnvloeden van beleid van plaatselijke bedrijven, de handelwijze van individuele consumenten, politieke druk, ondersteuning van afzonderlijke organisaties hier.’
De duidelijke afbakening van het werkveld waartoe het Platform hier besluit, geeft de beperking
aan waartoe het zich na alle inzet in voorgaande jaren gedwongen voelt. Niet eerder namelijk
sloten de Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties bepaalde terreinen uit, voorheen
werkte men op zoveel mogelijk manieren en op zoveel mogelijk terreinen tegelijkertijd. Het zal
mede daardoor tot 2009 duren voordat de Werkgroep Fair Trade Gemeente Arnhem met een
uitgelezen campagne een voet tussen de deur krijgt bij de gemeente Arnhem en de gemeente
zelf vervolgens – mede onder druk van een door GroenLinks geïnitieerd Millenniumbeleid –
dienstenbreed werk gaat maken van een duurzaam inkoopbeleid.

Hoofdstuk 10

Projectkeuze
Op het beleidsstuk Projektcriteria en het beleidsplan van het Platform volgt in diezelfde junimaand van 1987 een tweede discussiestuk van gemeenteambtenaar Heleen Mudde over het aanleggen van maatstaven voor gemeentelijke ondersteuning van een Derde Wereld-project. Wijzend op het onderzoek van de VNG naar de duur en degelijkheid van ontwikkelingsprojecten bij
Nederlandse gemeenten, waarschuwt ze voor een te snelle aanpak: ‘Het goedbedoelde enthousiasme om direkt aan de slag te gaan leidt vaak tot overhaast genomen beslissingen. Men wil
direkt een projekt ondersteunen enz. Het is echter van groot belang dat men elkaar grondig
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leert kennen, de zaken goed met elkaar bespreekt. Iedereen moet precies weten wat men nu
eigenlijk wil met ontwikkelingssamenwerking, wat men hoopt te bereiken en langs welke weg
dat gestalte moet krijgen.’
Met dit op de praktijk in andere gemeenten gestoelde inzicht waarschuwt ze tevens voor een
ander gevolg van te snel gekozen projecten: ‘Het is belangrijk dat men zich dit realiseert
aangezien een tweede start op een gebied als dit welhaast onmogelijk is, zo blijkt uit ervaringen
in een niet gering aantal steden in Nederland.’
Voor de inmiddels door de wol geverfde vredes- en ontwikkelingsorganisaties van de SAV zijn
deze waarschuwingen geen loze kreten. Men heeft immers in het streven om in Arnhem een
gemeentelijk vredes- en veiligheidsbeleid van de grond te krijgen aan den lijve ondervonden
hoeveel onderbouwing en lange adem daarvoor nodig zijn.

Keuzemogelijkheden
Op basis van de aanbevelingen die gedaan zijn tijdens het bezoek in dat voorjaar van
medewerkers van Novib, SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) en NCO (Nationale Commissie voor Ontwikkelingsstrategie), stelt Heleen Mudde voor om eerst te bepalen wat gemeente en Platform willen: een stedenband met een plaats in een ontwikkelingsland, het opzetten van
een eigen project of het aangaan van projectkoppeling met een medefinancieringsorganisatie als
Hivos, Novib of Cebemo.
Wat haar betreft valt de keuze niet meteen op een stedenband met een Derde Wereld-land: ‘De
politieke, sociale en economische situatie van een land, een plaats, bepaalt in hoge mate het
welslagen van een projekt. Daarom moet men als partnerstad zeer veel inzicht hebben in deze
situatie. Dit is in beginsel welhaast onmogelijk en men eist dan ook erg veel van zichzelf. Het is
echter niet uitgesloten dat men na ondersteuning van een concreet projekt in een later stadium
toch besluit om een stedenband aan te gaan.’
In zekere zin zou deze aanbeveling dan ook moeten gelden voor de door de gemeente in dat
voorjaar aangegane jumelage met Gera, al zijn de culturele overeenkomsten met een Europese
stad groter dan met een willekeurige stad in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Maar de inhoudelijke voorbereiding van de stedenband met Gera is zeker niet uitputtend geweest. De wens met
Gera een jumelage aan te gaan is, zoals we gezien hebben, voor een belangrijk deel ingegeven
geweest door de wens om snel concreet resultaat te boeken in het scheppen van contacten over
het IJzeren Gordijn heen.
Voor het aangaan van een eigen project valt als gemeente veel te zeggen, aldus Heleen Mudde,
maar men moet zich dan wel afvragen ‘of het projekt past binnen het interne beleid van het land
in de Derde Wereld zelf en of het belang van het projekt daar de komende jaren niet af zal
nemen. Er zijn voorbeelden bekend waarbij het beleid in een Derde Wereld-land dusdanig veranderde, dat het betrokken projekt niet meer van belang geacht werd waardoor het door de
(plaatselijke) overheid en de bewoners ook niet meer ondersteund kon worden. Op dat moment
is men het projekt kwijt en wordt fondsvorming en bewustwording een welhaast onmogelijke
zaak.’
Hoe terecht deze waarschuwing ook is, er zijn niettemin voorbeelden bekend waarin het juist
wel van belang was om vanuit het donorland ontwikkelingsprojecten te blijven steunen bij veranderend beleid in het betreffende ontwikkelingsland. Niet alle beleidswijzigingen zijn immers
per definitie beleidsverbeteringen, vooral niet in landen waar men aan de bestrijding van armoede en de verbetering van mensrechten geen prioriteit geeft. Het kan in zo’n geval waardevol zijn
om die projectsteun juist intact te laten.
De derde keuzemogelijkheid – projectkoppeling – heeft als voordeel, zo betoogt Heleen Mudde
in haar discussiestuk, dat veel voorwerk al is verricht door de medefinancieringsorganisatie
waarmee een band wordt aangegaan. Toch blijft ook bij deze vorm van gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking de noodzaak om eigen criteria te stellen noodzakelijk: ‘Een eventueel projekt moet immers aansluiten bij de Arnhemse bevol-king. Dat projekt moet aanknopingspunt zijn
voor het proces van bewustwording.’
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Keuzes
Het eerste project dat daarom ‘sneuvelt’ is het Soedan-project van Gert Jan van Leeuwen, zoals
we in een eerder hoofdstuk al zagen. Ondanks het feit dat 1987 door de Verenigde Naties wordt
uitgeroepen tot Jaar van de Daklozen (‘Habitat’) en ondanks de degelijke voorbereiding in
samenwerking met de TU Eindhoven en het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, besluit de gemeente het huisvestingsproject in Gedaref niet te adopteren. Het criterium dat projecten moeten bijdragen aan de bewustwording van de Arnhemse bevolking blijkt streng gehanteerd te worden en is in genoemd project niet uitgewerkt noch gewaarborgd.
Gebruik makend van de discussie die de gemeente
Arnhem intern voert over welke keuze gemaakt
moet worden bij het aangaan van een
ontwikkelingsproject (dát er zo’n project moet komen was al in het Bestuursaccoord 1986-1990
opgenomen), draagt de Novib een projectkoppe-ling
voor met de plaats Chicumbane in Mozambique.
Het project behelst het ondersteunen van een werkplaats voor kleinschalige industrie (windmolens, pompen gereedschappen), tevens scholingsplaats, waarmee de lokale landbouw een
impuls moet krijgen en een moerasgebied drooggelegd moet worden om er landbouwgrond van
te maken. Het driejarig project (1986-1988) wordt door de Novib op een half miljoen gulden
begroot.
Als derde project ligt er bij de gemeente nog altijd het voorstel van de kant van de Raad van
Kerken in Arnhem, die graag zou zien dat er steun komt voor de armoedebestrijding in
Nicaragua, zoals in een voorgaand hoofdstuk al is toegelicht.
Maar terwijl het Platform de gemeentelijke projectcriteria bestudeert en die probeert te vatten in
een beleidsplan voor de komende jaren, trekt de Commissie voor vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking tot verbazing van de Platformvertegenwoordigers haar eigen plan.
Vanwege het feit dat de Verenigde Naties 1987 hebben uitgeroepen tot het internationale Jaar
van de Daklozen, voelt de gemeente Arnhem zich
namelijk geroepen een financiële bijdrage van f
20.000 te leveren aan de Habitatcampagne, in casu
een huisvestingsproject in de plaats Madras in
India. Het idee komt van B&W, maar dat daarmee
de eigen criteria, namelijk dat een gemeentelijk
ontwikkelingsproject zowel tot structurele veranderingen in de Derde Wereld moet leiden als de
mondiale bewustwording van de Arnhemse burger
moet vergroten, met voeten worden getreden, ziet
de commissie over het hoofd. Geconfronteerd met
kritiek daarop vanuit het Platform, dat nog wel
voorstelt om bij wijze van compromis een bedrag
van f 5.000 te doneren, gaat de commissie toch
voort op de ingeslagen weg. Aris Kon, in zijn
functie van Platformvoorzitter in een brief daarop
aan de voorzitter van de commissie: ‘Tot onze
schrik moesten wij dan ook maandag 17 augustus j.l. van Uw secretaris/onze ambtelijke
bijstand vernemen, dat de discussie over het Habitatproject kennelijk opgevat is als afgerond
zijnde en dat tot uitvoering was overgegaan conform het B&W-voorstel. Als dat waar zou zijn,
dan voelen wij ons gedrongen ons af te vragen wat de waarde is van onze adviezen in dezen.’
Het zal het eerste barstje zijn in de toch zo zorgvuldig voorbereide samenwerking tussen gemeente en ‘particulier initiatief’. En het zal ook niet bij dat ene barstje blijven. Gaandeweg zal
blijken dat naarmate het Platform zich als groep ervaringsdeskundigen verder ontwikkelt, de gemeente zich vreemd genoeg steeds minder geroepen voelt om van die ervaringen gebruik te
maken.
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Hoofdstuk 11

Beleidsplan en projectcriteria
Op 10 augustus 1987 voltooien Aris Kon en Berry Roelofs het Concept beleidsplan 1987-1990,
een doorwrocht discussiestuk voor het Platform van een kleine twintig pagina’s, waarin behalve
een inleidend deel over onderontwikkeling en bewapening en een terugblik op de inzet van de
Arnhemse vredesgroepen om tot een gemeentelijk vredes- en veiligheidsbeleid te komen, ook
vast een werkplan voor de jaren 1987/1988 wordt uitgewerkt.
De conclusie die tevens het uitgangspunt van het Platform-werk in de toekomst moet
verwoorden, illustreert de diep-gang die het Platform op het gebied van ontwikkelingssamenwerking na wil streven: ‘In de eerste plaats zal bekeken moeten worden welke
beperkingen wij zelf (als rijke landen, land, gemeente en individu) opleggen aan de vrije
ontplooiing van landen en bevolkingsgroepen in de Derde Wereld. Daarnaast zal aandacht
moeten worden besteed aan de concrete situatie in de ontwikkelingslanden zelf, die niet alleen beïnvloed wordt door
de relatie met de rest van de wereld, maar ook door interne belemmeringen en belangentegenstellingen. In de derde
plaats kunnen we onze ogen niet sluiten voor het feit dat
gebrek aan ontwikkelingskansen in de Derde Wereld de
veiligheid op aarde bedreigt. Permanente armoede werkt
als een tijdbom die vroeger of later tot ontploffing kan komen.’
Gezien het feit dat de Platformgroepen per organisatie ook een eigen activiteitenplan hebben,
komen opstellers met een overall beleidsplan waarbinnen alle afzonderlijke organisaties hun
plek kunnen inrichten: ‘Op het gebied van vredesbevordering wil het Platform meer inhoud
geven aan de stedenband met Gera, de multilaterale contacten en de vredeseducatie. Op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking hoopt het Platform in samenwerking met de gemeente
te bezien hoe het gemeentelijk apparaat in het uitgavenbeleid rekening kan houden met de belangen van de Derde Wereld. Daarnaast wordt ernaar gestreefd een project in een ontwikkelingsland te steunen dat enerzijds bijdraagt aan een structurele oplossing van de aldaar bestaande problemen en anderzijds voldoende aanknopingspunten biedt voor bewustwording van
de Arnhemse burgerij. Dit laatste moet onzes inziens steeds voorop staan, omdat een succesvol
bewustwordingsbeleid meer vruchten afwerpt dan verschillende financiële druppels op een
gloeiende plaat.’
Omdat het Platform een nauwe samenwerking met de gemeente nastreeft én op instigatie van de
gemeente is opgericht, wordt in het conceptbeleidsplan ook de rol van de gemeente zelf geformuleerd, die wat het Platform betreft vooral facilitair van aard is: ‘De gemeente zou bijvoorbeeld organisaties op het gebied van vredesbevordering en ontwikkelingssamenwerking moeten
voorzien in werkruimte en documentatieruimte als de bestaande informatiecentra als het Derde
Wereld Centrum, wereldwinkels en de gemeentebibliotheek niet voldoen. Daarnaast zou de gemeente ondersteuning kunnen geven in de vorm van kopieerapparatuur en audiovisuele middelen, ambtelijke bijstand, af en toe voorlichting door een veldwerk(st)er van een projectorganisatie in de regio Arnhem enzovoort.’
Die ambtelijke bijstand is er op het moment dat beide opstellers aan hun plan schrijven al een
paar maanden in de vorm van het notuleren van de Platformvergaderingen door gemeentelijk
ambtenaar Jan Ram en de inbreng van zijn collega Heleen Mudde, zoals we eerder hebben gezien. Ook tot een gemeentelijk Bureau Vredesvraagstukken en Ontwikkelingssamenwerking
(Bureau Vront) komt het in de jaren 80 nog. Maar voor een ruimte waar de Platformorganisaties
hun archieven en kantoorbenodigdheden kwijt kunnen zal het niet komen, ondanks een breed
opgezette actie daartoe in 1992 door de Stichting Doca.
Ook over de verdeling van het gemeentelijk budget voor vredes- en ontwikkelingswerk heeft het
Platform een voorstel uitgewerkt. Per slot van rekening valt er op jaarbasis f 100.000 te verdelen. Daarvan zou ten behoeve van activiteiten op het gebied van vredesbevordering 35%
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gereserveerd moeten worden. Om de overstap naar een bewuster inkoopbeleid te kunnen
realiseren, zou de gemeente 10% van het budget moeten krijgen. Voor een project in de Derde
Wereld zou ook 35% gereserveerd moeten worden. En voor algemene voorlichting en ondersteuning tenslotte zouden de resterende 20% apart gezet moeten worden. Voor wat betreft het
financieren van de activiteiten stelt het Platform voor om telkens de helft van het bedrag te
besteden aan het project zelf en de rest te gebruiken voor voorlichting en bewustwording over
dat project.
Voor wat betreft het gemeentelijk inkoopbeleid stellen opstellers voor om als onderdeel van het
werkplan 1987-1988 onderzoek naar dit gebied uit te voeren en er een notitie aan te wijden. En
hoewel de Vredesbus al een jaar de (basis)scholen in en rond Arnhem bezoekt, wordt ook het
voorstel gedaan om meer materiaal over vredeseducatie te verzamelen, maar dan gericht op
jongeren in jongerencentra en club- en buurthuizen.

Opnieuw projectcriteria
Naast de visie op ontwikkelingssamenwerking worden in het beleidsplan ook de criteria omschreven waaraan naar de mening van het Platform ontwikkelingsprojecten zouden moeten voldoen om op gemeentelijke steun te kunnen rekenen. Geholpen door de twee voorzetten van
voorlichtingsambtenaar Heleen Mudde, komt het Platform tot 6 criteria die in relatie staan tot
bewustwording en 8 criteria met betrekking tot het project zelf.
Allereerst moet het project mogelijkheden bevatten om ‘ontwikkelingsproblemen en problemen
van bewapening en geweld in een breder kader te plaatsen, dat wil zeggen verbanden te leggen
met regionale, nationale en internationale structuren.’
Dit standpunt zal het Platform meteen al op commentaar vanuit de raadsfracties komen te staan,
want het woordje ‘moet’ wordt als al te strikt ervaren.
Over de overige criteria met betrekking tot bewustwording is iedereen het wel met elkaar eens.
Zo vinden Platformleden en commissieleden unaniem dat bij het kiezen van projecten ‘reeds bestaande initiatieven elders van Arnhemse organisaties niet doorkruist’ moeten worden en dat
het voor de identificatie van de Arnhemse bevolking met het project van belang is ‘dat het project ‘herkenbaar’ is en elementen bevat ten behoeve van de terugkoppeling.’ Dat deze elementen aanleiding moeten kunnen zijn om ‘zowel bewustwording op gang te brengen als daadwerkelijk hulp vorm te geven’, vinden alle betrokkenen ook logisch en terecht.
Ook kan men zich goed vinden in de lange termijn-instelling bij de projectkeuze en het feit dat
met de (mede)financiering rekening wordt gehouden met deze lange termijn.
Gaat het echter om de keuze voor het project zelf, dan ontstaat opnieuw verschil van mening.
Het Platform stelt dat het te kiezen project in een ontwikkelingsland gericht moet zijn op ‘verbetering van de situatie van de ‘kansarmen’ in dat land’. De vertegenwoordigers van de fracties
in de commissie zien in plaats van ‘kansarmen’ liever ‘allerarmste bevolkingsgroepen’ staan, in
lijn met de formulering die van overheidswege wordt voorgestaan. Het lijken kleinigheden,
maar het Platform wenst toch de oorspronkelijke formulering aan te houden.
Over het criterium dat ‘het project mede de positie van de vrouw versterkt’ is men het met
elkaar wel eens, al zal later blijken dat het in praktijk brengen van dit criterium nog niet zo eenvoudig is gezien het vaak algemene karakter van de projectaanvraag.
Het criterium dat een project moet bijdragen aan ‘maatschappelijke en ekonomische onafhankelijkheid van de doelgroep in het betreffende ontwikkelingsland’ gaat voor de D66-fractie wel erg
ver. Liever zou de partij zien dat het begrip ‘onafhankelijkheid’ vervangen wordt door
‘ontwikkeling’. Maar ook op dit punt geeft het Platform niet toe.
De criteria tenslotte dat projecten moeten bijdragen aan ‘structurele oplossingen’ en opgezet
moeten worden volgens ‘een samenhangende aanpak’ doorstaan de toets der kritiek wel. Evenals het uitgangspunt dat een project niet ‘louter afhankelijk mag zijn van de financiën van de
gemeente Arnhem’ en dat het project ‘zo min mogelijk nadelige invloed uitoefent op het
natuurlijk milieu ter plaatse.’
Vooral het laatste criterium zal van belang blijken te zijn, niet alleen vanwege het alsmaar
groeiende beslag dat op het mondiale milieu en de natuurlijke bronnen wordt gelegd (hetgeen
pas in een veel later stadium tot het besluit van de gemeente Arnhem zal leiden om zich aan te
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sluiten bij de Millenniumgemeenten in het land), maar ook omdat deze thematiek ertoe zal
leiden dat in de jaren 90 Arnhemse milieuorganisaties tot het Platform toetreden.
Ondanks het commentaar op details zijn de vertegenwoordigers van de raadsfracties in de commissie eigenlijk wel tevreden met deze Platforminbreng. Of zoals Theo Theijse het namens de
VVD formuleert: ‘Naar onze mening is het ‘Platform’ erin geslaagd alle elementen die in de
discussies naar voren zijn gekomen op de een of andere wijze binnen de kriteria te vatten. Het
een wat scherper dan het ander, maar in ieder geval herkenbaar. Laten we nu de discussie
richten op de feitelijke keuze!’
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Deel 6
1987 - 1988
Waarin beschreven wordt hoe de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie
hun kernwapenakkoord sluiten en hoe Arnhem tot concrete
ontwikkelingsprojecten komt
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Hoofdstuk 1

Barsten in het front
Het is 18 november 1987 wanneer de Centrale Woningstichting (thans Stichting Volkshuisvesting geheten) te Arnhem een uitnodiging verstuurt aan de leden van de Commissie vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking
om de opening van een expositie bij te wonen. De expositie
zal gehouden worden in Bezoekerscentrum De Watermolen
en heeft als titel ‘Gedaref, stad in de Sahel’ meegekregen.
Directeur Gerard Heuver van de woningcorporatie: ‘De
oplevering van de 10.000ste CWS-woning is door ons in het
teken gesteld van het ‘Jaar van de Daklozen’ en het door
ons geadopteerde projekt in de stad Gedaref in Soedan.’
De uitnodiging komt via de commissie ook bij het Platform
terecht. Dat het al eerder aan de orde gekomen huisvestingsproject van architect Gert Jan van Leeuwen alsnog Arnhemse ondersteuning krijgt, zij het dan van een woningbouwvereniging, zal de Platformleden wel
plezier gedaan hebben. Maar dat het CWS zijn project geadopteerd heeft, bevestigt hun vermoeden dat er een bijzondere reden ge-weest moet zijn voor de haast waarmee B&W eerder dat
jaar buiten hen om de gift van f 20.000 deed ten gunste van het Habitat-project in India.
Platformvoorzitter Aris Kon in dagblad de Gelderlander van 27 oktober ’87 over deze geste:
‘Het college van B en W voelde hier wel wat voor, omdat het een gebaar wilde maken naar de
Arnhemse woningbouwverenigingen. Die hadden immers ook medewerking aan het Jaar van de
Daklozen toegezegd. En Arnhem had een prijs gewonnen als een van de zeventig steden in de
wereld die zoveel aan vredesbevordering doen. Dus kon het zogenaamd niet weigeren.’
Onder de kop ‘Spanning neemt toe in vredescommissie’ gaat de krant – overigens niet zonder
leedvermaak – dieper in op de kwestie: ‘Ondanks het feit dat de commissie zich tooit met de
fraaie naam vredesvraagstukken, neemt de oorlogsdreiging binnen haar gelederen toe.’ Verslaggever Rob van Otterlo benadrukt in zijn artikel de taakstelling van Commissie en Platform:
‘Omdat er pas sinds dit jaar een begin is gemaakt met het adviseren op het gebied van ‘vrede en
ontwikkeling’, stonden tot voor kort geen criteria vast die leidraad vormen bij subsidieverlening. Evenmin was er een programma, waaruit op te maken is waarvoor geld beschikbaar zal
worden gesteld. Het jaarbudget bleef lange tijd in kas. Misschien vooral om die reden – ‘er is
geld genoeg’ – werden via de politiek twee bestemmingen aangedragen.’ Behalve de Habitatgift van f 20.000 wordt namelijk eenzelfde bedrag in die oktobermaand ter beschikking gesteld
aan vredeseducatie binnen het voortgezet onderwijs in Arnhem, eveneens zonder advisering
door het Platform af te wachten.
Aris Kon in zijn reactie op deze gang van zaken in het bewuste krantenbericht: ‘Het is onzin om
dat geld even snel op te maken. We hadden het volgend jaar ook prima kunnen gebruiken. Het
Platform heeft een lage lijst met ideeën, zij het dat we eerst nogal wat informatie nodig hebben.’
Voor hem persoonlijk is deze gemeentelijke werkwijze aanleiding om zijn functie van Platformvoorzitter vacant te stellen (overigens om na een voorzitterloze periode van een jaar in december 1988 weer als voorzitter te worden herkozen).
Van gemeentewege lijkt men niet erg onder de indruk van dit besluit. Met het oog op het einde
van het boekjaar, besluit B&W om de gereserveerde f 20.000 voor een huisvestingsproject te
verdelen onder de landen Senegal en Nicaragua ten behoeve van respectievelijk bouwprojecten
in middelgrote steden en de bouw van boerderijen door de plaatselijke bevolking. Het besluit
komt slechts aan de orde in de rondvraag van het wekelijks collegeoverleg.

Nicaragua
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De werkwijze van het stadsbestuur bij het financieren van vredes- en ontwikkelingsprojecten
valt bij het Platform niet altijd even goed, zoals we zagen, maar dat laat onverlet dat het zelf ook
subsidieaanvragen beoordeelt op hun merites, waar de gemeente zich soms wel maar soms ook
helemaal niet in kan vinden zoals we in de komende hoofdstukken zullen zien.
Allereerst is er in die oktobermaand bijvoorbeeld het verzoek van de Stichting Kleinschalige
Ontwikkelingsprojecten (SKOP) om steun voor de bouw van een vijftal bruggen in Nicaragua.
Omdat het een Nijmeegs initiatief betreft lijkt het project op voorhand kansloos. Toch wonen
twee vertegenwoordigers van de stichting een Platformbijeenkomst bij om hun project toe te
lichten. Zonder succes, want het Platform oordeelt aan de hand van de criteria – met name waar
het de verbetering van de positie van de vrouw en de bewustwording van de Arnhemse
bevolking betreft – dat het project niet voldoet.
Vervolgens dienen in diezelfde maand het Nicaragua
Komitee Arnhem en de Basisgroep Arnhem (BGA) een verzoek in om gemeentelijke steun voor de campagne Gered
Gereedschap. Doel van de campagne is om allerhande gereedschap in te zamelen dat niet meer wordt gebruikt maar
nog wel te repareren valt. De actie sluit aan bij de landelijke
campagne die eerder dat jaar gestart is onder de titel Werk
aan de Winkel. De campagne beoogt de boerenbevolking in
Nicaragua van gereedschap te voorzien waarmee ter plaatse
aan landbouwverbetering kan worden gewerkt. Het project
kan begeleiding krijgen van de Novib of de Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) indien tenminste de commissie
met het project akkoord gaat. Met onder anderen wethouder Daan van de Meeberg in het comité
van aanbeveling, maakt het project a priori meer kans dan het SKOP-project, en de aanvraag (ad
f 1.065 op een begroting van f 2.565) wordt nog diezelfde januarimaand gehonoreerd. De actie
zelf is een succes: de Arnhemse Courant meldt op 13 januari 1988 dat alleen al in de eerste
week van de actiemaand in Arnhem 700 stuks gereedschap zijn opgehaald. Bij de actie sluiten
zich de Wereldwinkel Kortestraat en de Hogere Bosbouwschool Larenstein in Velp aan,
waardoor er twee goed bereikbare inleveradressen bijkomen, terwijl de werkplaatsen De Helling
in Arnhem en De Spaander in Rheden aanbieden om mankementen aan het gereedschap te
verhelpen.

Vredesvraagstukken
Met alle aandacht voor het verdelen van gemeentelijke subsidiegelden, zou bijna vergeten
worden dat de Arnhemse vredesgroepen nog steeds bezig zijn om te mobiliseren voor een
geweldvrije wereld. En mag de Vredesweek van dat jaar dan minder deelnemers trekken dan de
voorgaande jaren (ook hier slaat de actiemoeheid toe), het bezoek van twee leden van de SAV
aan partnerstad Croydon is daarentegen weer succesvol. Bert Oostveen in de oktobernieuwsbrief
van de SAV: ‘Ook bleek er bij andere dan de vredesgroepen belangstelling voor kontakten met
vergelijkbare groepen in Arnhem. Bijvoorbeeld een groep die zich met Nicaragua, met ZuidAfrika, met hulpverlening vanuit de kerken aan de Derde Wereld bezighield etc. Het lijkt mij
goed om deze zaak in het Platform voor Vrede en Ontwikkeling aan de orde te stellen. Mogelijk
kan zo de stedenband Croydon-Arnhem, welke nu voornamelijk uit culturele contacten en sportuitwisseling bestaat, ook verstevigd worden met banden tussen groepen die zich met vrede,
gerechtigheid, mensenrechten en het milieu bezighouden.’
Het voorstel zal meermaals in het Platform aan de orde komen, maar de stedenband tussen
Arnhem en Croydon zal toch – en eigenlijk zonder duidelijke oorzaak – beperkt blijven tot die
culturele uitwisselingen.
Ook het verzet tegen de kruisraketten gaat door en voor 31 oktober staat opnieuw een grote demonstratie in Den Haag gepland. De landelijk verspreide oproep benadrukt nu echter de mogelijkheid dat er géén kruisraketten in Nederland worden gestationeerd. Er hangt namelijk toenadering tussen de beide grootmachten VS en Sovjet-Unie in de lucht. Met het aan de macht
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komen in maart 1985 van Michael Gorbatsjow als partijleider zijn de termen perestroika
(hervorming) en glasnost (openheid) aan de orde van de dag en het lijkt de Sovjet-Unie ernst te
zijn met de interne economische hervormingen en de politieke transparantie. Daarmee groeit de
hoop binnen de vredesbeweging dat het wellicht ook op militair gebied tot hervormingen komt
in de vorm van wapenbeheersing en het ontmantelen van kernraketten. Organisator BIVAK in
de oproep tot de 31 oktober-demonstratie: ‘De regering Lubbers doet het voorkomen alsof een
resultaat haar verdienste is. Maar het is alleen aan tien
jaar vasthoudende vredesakties te danken dat er nog gepráát wordt over deze kernwapens. Zonder vredesbeweging hadden die kruisraketten er allang gestaan.’
Hiermee enigszins vooruitlopend op de nog te sluiten
akkoorden tussen de beide grootmachten over wapenbeheersing, stelt het BIVAK tegelijkertijd: ‘Er is echter
meer aan de hand. Want ook als de kruisraketten er niet
komen zijn we nog ver verwijderd van werkelijke kernontwapening. Nederland houdt dan nog verschillende
andere soorten kernwapens over. Daarnaast maakt de
NAVO allerlei plannen om de konventionele bewapening op te voeren. En Reagan gaat door met zijn militarisering van de ruimte (Star Wars). Gevaarlijke plannen. En geldverslindende plannen.’
In Arnhem wordt intussen – zij het moeizaam vanwege
het binnen het Platform al snel gegroeide wantrouwen
over de gemeentelijke besteding van het vredes- en ontwikkelingsbudget – overeenstemming bereikt over vredeseducatie voor het voortgezet onderwijs. En er wordt een reis gemaakt naar partnerstad Gera,
waar voor het eerst ook een afvaardiging van het Platform bij aanwezig mag zijn in de persoon
van Kees Kentin van Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU). Het zal ook deze uitwisselingsorganisatie zijn die in de loop der jaren vorm en inhoud zal geven aan de stedenband met
Gera op een wijze die de burgemeesters Job Drijber en Horst Pohl voor ogen staat, namelijk als
een band tussen burgers. Burgemeester Pohl tijdens het bezoek van de Arnhemse delegatie in
deze oktobermaand: ‘Toen ik vorig jaar uw burgemeester voor het eerst zag, wist ik gelijk: met
die man is een harmonisch gesprek mogelijk. We begrijpen elkaar, ook al verschillen we qua
ideologische kijk op de wereld. Later is ook gebleken dat we het met elkaar eens zijn dat datgene wat zich tijdens de oorlog tussen Nederland en Duitsland heeft afgespeeld, nooit meer mag
gebeuren.’
Omdat de Vredesweek in Arnhem maar matig geslaagd is, stelt Bert Oostveen namens de
Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid (VAZ) voor om het in 1988 anders te doen en reeds in 1987
met de voorbereidingen te beginnen: ‘Mede naar aanleiding van de reis naar Engeland en het
thema van de afgelopen Vredesweek (van 1977 tot 1991 was dat thema ‘Help de kernwapens de
wereld uit - om te beginnen uit Nederland’) is in onze groep gesproken over een grootschalige
aktiviteit in de Vredesweek van volgend jaar. Te denken valt aan een tentoonstellingsaktiviteit
gedurende de hele week, met name ook gericht op het onderwijs, met aan het einde van de week
een manifestatie van groepen die zich in het Platform voor Vrede en Ontwikkeling verenigd
hebben. Ook zouden daarbij op de een of andere manier de jumelages met Gera, Croydon en
Coventry betrokken kunnen worden. Wanneer ook het ‘vreedzaam omgaan met de natuur’ bij
deze aanpak zou worden betrokken, zou de opzet ook erg goed aansluiten bij het proces naar de
grote Wereldconvocatie over Vrede, Gerechtigheid en Behoud van de schepping, welke door de
Wereldraad van Kerken in gang is gezet en waarbij ook de Nederlandse kerken zich hebben
aangesloten. Mogelijk zou het geheel dan in de Grote Kerk kunnen plaatsvinden.’
In alle jaren daarna zal dit uitgangspunt (het gezamenlijk zoeken van de christelijke kerken naar
vrede, gerechtigheid en behoud van de schepping) voor Bert Oostveen en zijn Vredeswerkgroep
Arnhem-Zuid het leidende motief blijven, maar tot een grootse bijeenkomst in de Eusebiuskerk
zal het niet komen. Wel zullen enkele Arnhemse organisaties die zich inzetten voor het behoud
van een duurzaam milieu, deel gaan uitmaken van het Platform zoals eerdergemeld.
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Overgens zou uit de woorden van Bert Oostveen opgemaakt kunnen worden dat Arnhem naast
Croydon en Gera ook nog over een stedenband met het Britse Coventry beschikt, maar dat is
niet zo. De band met de stad Coventry, ook tijdens WO II door de Duitsers gebombardeerd, is
opgezet en wordt onderhouden door het provinciebestuur van Gelderland.

Hoofdstuk 2

Kernwapenakkoord
December 1987 is de geschiedenis ingegaan als de maand waarin de Verenigde Staten en de
Sovjet-Unie na zes jaar vruchteloos onderhandelen het zogeheten INF-akkoord (Intermediate
Range Nuclear Forces) sloten. Het is dan nog wel een principe-akkoord (en twintig jaar later zal
president Vladimir Poetin dreigen er weer uit te stappen indien de VS haar plannen doorzet om
in Polen en Tsjechië afweerraketten
voor de lange afstand te plaatsen),
maar op 8 december van dat jaar zetten president Ronald Reagan en partijleider Michail Gorbatsjov hun handtekening onder het verdrag.
In het INF-verdrag staat dat de nucleaire en conventionele raketten voor
de middellange afstand (500 tot 5.500
kilometer) vernietigd zullen gaan
worden. Bovendien – en een belangrijk onderdeel van de overeenkomst –
wordt afgesproken dat inspecteurs van beide landen de vernietiging van deze wapens in elkaars
land zullen controleren. Op 1 juni 1988, zo wordt tenslotte overeengekomen, zal het verdrag van
kracht worden.
De reikwijdte van het INF-verdrag, waar vreemd genoeg relatief weinig publieke aandacht voor
is (vergeleken althans met alle aandacht die er in voorgaande jaren was voor de komst van de
kruisraketten), zal groter blijken te zijn dan op dat moment wordt gemeend. De aandacht gaat
allereerst namelijk uit naar de gevolgen op de korte termijn: het terughalen van de door de VS al
gestationeerde kruisraketten in West-Europa en het schrappen van de plannen om de overige
kruisvluchtwapens te plaatsen (in Nederland bijvoorbeeld). Het NAVO-dubbelbesluit van
december 1979 hield het plaatsen van de raketten (Pershing II en Tomahawk) in met tegelijkertijd het voorstel aan de Sovjet-Unie om tot wederzijdse beperking van deze wapens over te gaan
(vandaar de naam dubbelbesluit). Uit angst voor een ware volksopstand hadden de twee opeenvolgende kabinetten-Van Agt daadwerkelijke plaatsing in Nederland weten uit te stellen. Pas op
1 november 1985 besluit het kabinet-Lubbers om in lijn met de NAVO-doctrine en in weerwil
van de 3,7 miljoen handtekeningen van het volkspetitionnement, de 48 kruisvluchtwapens in
Woensdrecht te stationeren. Dit besluit gaat als resultaat van de INF-akkoorden dus niet door,
maar zal uiteindelijk pas in 1989 definitief door de regering ongedaan worden gemaakt.
Op de langere termijn zal het INF-akkoord echter een veel groter effect blijken te hebben. Want
niet alleen leidt het verdrag tot de vernietiging van de door de beide grootmachten in Europa gestationeerde middellangeafstandsraketten, maar het verdrag luidt tevens het einde van de Koude
Oorlog in. Een dreigende oorlog is door de geschiedenis heen een bindmiddel van regimes geweest om de bevolking in toom te houden. Ook in de Sovjet-Unie werkte deze psychologische
methode decennialang. Nu de directe oorlogsdreiging echter uit lucht is, ontstaat binnen de
diversiteit aan Sovjetstaten aandacht voor de eigen sociaaleconomische situatie. En die is
bepaald niet rooskleurig. En nadat in 1989 tot verrassing van alles en iedereen de Berlijnse
Muur valt, valt een jaar later ook de Sovjet-Unie zelf uiteen. Daarmee is na vijfenveertig jaar
eindelijk de oorlogsdreiging in West-Europa voorbij (of op zijn minstens niet langer accuut).
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Maar voor de interne situatie in de voormalige Sovjet-Unie is dit het startpunt voor godsdiensttwisten en burgeroorlogen die de voormalige deelstaten – met Tsjetsjenië en Kazachstan voorop
– nog jarenlang ellende ondergedompeld zullen houden.
Het einde van de Koude Oorlog leidt in eerste instantie ook tot een drastische reductie van het
wapenarsenaal in Europa. Maar dat buiten het Europese continent en om heel andere redenen
oorlogen weer oplaaien en de oorlogsuitgaven wereldwijd – en met name in Azië – weer
drastisch zullen toenemen, wordt eindjaren 80 echter nog niet voorzien.

De SAV
Uiteraard valt het INF-akkoord goed bij de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen, maar
toch ziet men er geen aanleiding in om met de activiteiten te stoppen. Uit de SAV Nieuwsbrief
van december 1987: ‘Onmiskenbaar is dat de beperkte doelstelling van toen (geen nieuwe kernwapens in Nederland) velen parten speelt. 3% van de thans aanwezige voorraad kernwapens
verdwijnt. 3%! Niet meer, maar ook niet minder. Natuurlijk mogen we blij zijn met dit, ons,
succes. Maar er is meer tussen hemel en aarde dat onze toekomst bedreigt: 97% van de kernwapens rest, nog even afgezien van de conventionele bewapening, die qua omvang en uitwerking zeker zo afschuwelijk is en nu alleen al door haar bestaan onze geesten vergiftigt.’
Het wijzen op dit feit werkt echter weinig activerend: ‘Overduidelijk is ook dat er thans helaas
minder mensen zijn te mobiliseren dan in het nabije
verleden. Toch waren er in Den Haag op 31 oktober j.l. nog
20.000 activisten op de been. Een verminderd enthousiasme
is ook te constateren waar het gaat om de maandelijkse
Vredeswacht op het Land van de Markt in Arnhem.
Vandaar dat zaterdag 19 december 1987 de laatste uit een
zeer lange serie zal worden gehouden.’
Binnen de SAV is dan nog wel steeds de Werkgroep Politieke Partijen actief. En als een horzel in de pels zal deze
werkgroep de plaatselijke politiek in Arnhem blijven bestoken met de oproep om niet alleen problemen binnen de gemeentegrenzen aan te pekken, maar ook – en vooral – mondiaal te blijven denken. De zorg voor het welzijn van de
burgers, artikel 1 uit de gemeentewet, kan immers al lang
niet meer op lokaal niveau worden gegarandeerd, ook al
willen veel plaatselijke politici daar liever niet steeds aan
worden herinnerd.

Barsten in het front dichtgestreken
Met op de achtergrond de topontmoeting in Washington tussen Ronald Reagan en Michail
Gorbatsjov waarbij de strijdbijl definitief wordt begraven, vindt op de Platformvergadering van
11 januari 1988 overleg plaats met wethouder Daan van de Meeberg en burgemeester Job
Drijber over een kleinschaliger conflict. Doel van het overleg is om een eind te maken aan de
onvrede tussen Platformleden enerzijds en Arnhemse bestuurders anderzijds over de te volgen
methode bij het advieswerk door het Platform.
Het overleg wordt bijna woordelijk genotuleerd door voorlichtingsambtenaar Jan Ram: ‘Aris
leidt in. Hij zegt dat er een evaluatie moet komen. Er zijn nu twee keer problemen ontstaan: bij
het Habitat-voorstel en bij het voorstel voor vredesonderwijs. Hij stelt ook het vergaderklimaat
in de raadscommissie aan de orde. Te zeer wordt de werkwijze van andere commissies gevolgd.
Leden van het Platform kennen die cultuur niet. De status van agendapunten is onduidelijk: gestuurd naar besluitvorming of gedachtenvorming? Met het fenomeen stelpost zijn de Platformleden niet vertrouwd. De onderliggende vraag bij dit alles is: hoe serieus wordt het particulier
initiatief genomen?’
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Het probleem rond de werkwijze van de raadscommissies wordt op deze Platformvergadering
gesignaleerd en ter verbetering voorgedragen, maar toch zal het nog twee decennia duren voordat de gemeente Arnhem op een meer transparante werkwijze zal overgaan door de bijeenkomsten van de commissies onder te verdelen in een informatieve, een meningsvormende en een
besluitvormende fase.
Burgemeester Drijber onderkent het door de Platformvoorzitter geformuleerde probleem: ‘De
heer Drijber deelt Aris’ mening dat het klimaat moet verbeteren. Hij als voorzitter en de politici
in de commissie met hem hebben wellicht te gemakkelijk aangekeken tegen het bijeenbrengen
van twee verschillende culturen. Hij voelt zich daar nu verantwoordelijk voor. Politici willen
snel tot resultaat komen. Zij leggen daarom wat vaker het accent bij de korte dan de lange
termijn. Het Habitat-voorstel is daar een voorbeeld van. Het budget 1987 dreigde niet besteed
te worden. Anderzijds waren er wel allerlei initiatieven in de stad om het Jaar van de Daklozen
te steunen. Van de gemeente wordt toch ook iets verwacht.’
Het idee dat bij het Platform in die dagen leeft, is dat het zinvoller is om doelstellingen op de
korte termijn in dienst te stellen van die op de langere termijn en om niet gebruikt geld een volgend jaar te benutten. Maar dat strookt niet met de praktijk van de gemeentelijke huishouding.
Begroot geld dient in het betreffende boekjaar te worden besteed omdat het anders als overbodig
wordt beschouwd. Met als gevolg dat goedbedoelde lange termijn-projecten het slachtoffer
worden van jaarlijkse bezuinigingen.
Burgemeester Drijber over de aan te brengen verbeteringen. ‘Veel belangrijker dan wie in deze
kwestie gelijk heeft, is: hoe is de verhouding Platform - Adviescommissie? Wat verwacht je van
elkaar? Het samenbrengen van politici en het particulier initiatief is uiteraard bedoeld om in
goede dialoog met elkaar goede projecten op te zetten. Belangrijke zaken worden aan het Platform voorgelegd. Een andere vorm kan zijn dat de gemeente een voorwaardenscheppende rol
vervult en het particulier initiatief, het Platform, vraagt om met plannen te komen. De gemeente
stelt zich dan passief op. Het probleem daarbij is dat wij enthousiaste raadsleden hebben die er
zelf iets van willen maken. Dat is inspirerender dan afwachten.’
In de jaren daarna zal het Platform tot zijn verdriet moeten vaststellen dat het aantal enthousiaste raadsleden – op het gebied van vrede en ontwikkeling althans – drastisch zal dalen en dat de
Platformleden op hun eigen inspiratiebronnen zullen worden teruggeworpen. Het zal de periode
zijn waarin het Platform inderdaad geconfronteerd wordt met een passieve opstelling van de
gemeente die, anders dan burgemeester Drijber voor ogen heeft, ook niet meer het Platform
verzoekt om met plannen te komen. Vooralsnog echter is de lucht tussen Platform en
gemeentebestuur geklaard en kan weer tot vruchtbare samenwerking worden overgegaan.

Hoofdstuk 3

Projectkeuze
‘Op weg naar uiteindelijke projektkeuze is duidelijk geworden dat het aangaan van een meerjarige band met een projekt te verkiezen is boven kortlopende projekten, dit mede gezien het
criterium continuïteit en het feit dat bewustwording, de hoofddoelstelling van het Arnhemse
beleid inzake ontwikkelingssamenwerking, een kwestie van tijd, veelal veel tijd, is.’
Een waar woord van ambtenaar Heleen Mudde in haar notitie van 16 februari 1988, al was het
maar omdat op die datum nog steeds geen keuze is gemaakt voor een ontwikkelingsland waarmee de gemeente Arnhem een band wil aangaan. Nicaragua is al wel verschillende keren in
beeld geweest, maar alleen al het feit dat de buurgemeente Nijmegen een stedenband met de
Nicaraguaanse hoofdstad Managua heeft, doet de Arnhemse raadsleden twijfelen aan het nut om
ook als Arnhem met Nicaragua in zee te gaan. Nog afgezien van de twijfels die er ter rechterzijde heersen bij het linkse bewind van de Sandinisten in dat land.
Toch neemt Ed van Thijn, van 1983 tot 1994 burgemeester van Amsterdam, in die februarimaand het initiatief voor een internationaal congres over stedenbanden met Nicaragua (AmsterArnhem Mondiaal
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dam heeft eveneens een stedenband met Managua) en nodigt daartoe ook zijn Arnhemse collega
Job Drijber uit: ‘De conferentie heeft tot doel het stimuleren van uitwisseling van ervaringen
met het model ‘stedenband’ tussen Nicaraguanen en Europeanen enerzijds en Europese groepen onderling anderzijds teneinde tot een betere samenwerking te komen (van plaatselijke groepen, gemeenten en NGO’s). En verder ‘Het versterken van de politieke dialoog tussen WestEuropa en Midden-Amerika teneinde een bijdrage te leveren aan vrede en ontspanning in Midden-Amerika.’
Met deze uitnodiging lijkt burgemeester Van Thijn een voorschot te nemen op de keuze die de gemeente Arnhem nog voor
een stedenband in de Derde Wereld moet maken. Veel helpen
zal dat niet, want wanneer de congresgangers in mei ’88 in het
Tropenmuseum bijeenkomen, heeft Arnhem na een half jaar
van wikken wegen de keuze uiteindelijk bepaald: niet met
Midden-Amerika, maar met een land in Zuid-Amerika zal de
gemeente Arnhem zich committeren.
Dat het burgemeester Drijber ernst is met de gemeentelijke
zoektocht naar een vorm van ontwikkelingssamenwerking
waarbij de Arnhemse burger zoveel mogelijk bij Derde
Wereld-problematiek wordt betrokken, bewijst wel de toespraak die hij in diezelfde februarimaand houdt op een congres in Zwolle over de verantwoordelijkheid van gemeenten bij ontwikkelingssamenwerking en vredeszaken. Onder het motto
‘Eén gemeente vermag weinig maar vele gemeenten in vele landen kunnen sámen een machtige
kracht worden voor bijvoorbeeld de vergroting van het begrip tussen de volkeren’ verhaalt hij
op de bijeenkomst over de vaak moeizame weg die gemeenten te gaan hadden om dit motto te
concretiseren. ‘Die initiatieven stuitten aanvankelijk af op vernietiging door de Kroon, omdat
het hier ging om zaken die buiten de gemeentelijke huishoudingpolitiek lagen. Gelukkig is in de
eerste helft van de zeventiger jaren de deur geopend voor de gemeenten. Zij mogen zich inzetten
voor ontwikkelingssamenwerking, mits een belangrijke doelstelling is het streven naar bewustwording van de eigen burgerij of om in het gewoon Nederlands te zeggen: de eigen burgers
moesten er wezenlijk bij betrokken worden.’
Deze stelling wijkt in niets af van wat het Platform van meet af voor ogen heeft gestaan bij de
campagne om in Arnhem een gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid van de grond te krijgen. Burgemeester Drijber: ‘Ook bij ontwikkelingssamenwerking geldt dat als veel gemeenten
hun burgers mobiliseren, zij samen die machtige kracht vormen. En met mobiliseren bedoel ik
dan dat juist de gemeenten en de enthousiaste particuliere organisaties ter plaatse de kans
hebben om voor gewone mensen tastbaar te maken dat meer dan achthonderd miljoen mensen
onder de absolute armoedegrens leven. Zulke cijfers en zelfs de voortdurende televisiebeelden
blijven op afstand. Een concreet project brengt de mensen waar het om gaat voor het voetlicht:
mensen waarmee je je solidair kunt voelen. Het probleem wordt tastbaar.’
Een kwart eeuw later hebben de woorden van burgemeester Drijber nog niets aan waarde verloren. Triest is echter wel dat tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat die achthonderd miljoen
mensen die onder de armoedegrens leven er ook gebleven zijn ook al is sprake van een relatieve
daling gezien de groei van de wereldbevolking in die periode van 5 naar 7 miljard.

Mozambique, Zimbabwe, Peru, Botswana, Niger of toch Nicaragua?
Ondanks de moeite die het Nicaragua Komitee en de Basisgroep van de Arnhemse sectie van de
Raad van Kerken zich getroosten om een gemeentelijke projectkoppeling te laten aangaan met
het dorp Muelle de los Bueyes in Nicaragua, krijgt het voorstel onvoldoende steun van gemeentewege.
Of zoals burgemeester Drijber het op bovengenoemde conferentie verwoordt: ‘In de praktijk
gaat het niet alleen om de vraag wat nu een goed project is met veel aanknopingspunten voor
hulp en samenwerking, maar ook om de zuiver politieke vraag: bevorderen wij met onze steun
ook een bepaalde politieke ontwikkeling? Vandaar dat sommige gemeenten gekozen hebben
voor een stad of een gemeente in Nicaragua, terwijl daarnaast ook projecten in de FrontlijnArnhem Mondiaal
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staten in Zuidelijk Afrika ‘in’ zijn. Persoonlijk ben ik geen
voorstander van keuze voor Nicaragua omdat het dan vrijwel
vaststaat dat de eigen bevolking er hier verdeeld op reageert.
In dat geval verdient het aanbeveling om dan maar twee projecten te kiezen: één in Nicaragua en één in een niet zo politiek
geladen ontwikkelingsland.’
Het is echter de vraag of het uitvoeren van twee ontwikkelingsprojecten tegelijkertijd wel een haalbare zaak is voor een gemeente als Arnhem. Want behalve financiële en ambtelijke ondersteuning, moeten er ook Arnhemse burgers worden gevonden die zich voor een langere termijn willen committeren aan
die projecten. En Arnhem heeft al twee stedenbanden die ‘gerund’ moeten worden.
Eenmaal weer terug in Arnhem wordt burgemeester Drijber al
snel met de ‘voors’ en ‘tegens’ van die projectkeuze geconfronteerd. Om vaart te zetten achter
die keuze brengt de dienst Economische Aangelegenheden en Bedrijven (AE&B) namelijk het
voorstel in om Mozambique met een drinkwaterproject te steunen voor een bedrag van f 18.500.
De hoogte van het bedrag doet onmiddellijk het Arnhemse waterbedrijf Gewab protesteren,
want het bedrag dreigt ten laste van deze (dan nog gemeentelijke) dienst te komen: ‘Afgezien
van het nut van bovengenoemd project en de hoogte van het onderhavige bedrag, meen ik een
kanttekening te moeten plaatsen bij het feit dat de kosten ten laste van de exploitatie van het
Gewab worden gebracht. Mijns inziens ligt het meer in de rede om voor ontwikkelingshulp dekking te zoeken binnen de reguliere begrotingsposten van de algemene dienst’, zo schrijft de
directeur Financiën aan het college. Het feit dat de bijdrage bedoeld is om de Novib te ondersteunen die dit project in Mozambique heeft opgezet en door de overheid als een betrouwbare
partner bij ontwikkelingsprojecten wordt beschouwd, kan de directeur Financiën niet vermurwen. Uiteindelijk zal zijn protest niet helpen, want het (kleinschalige) project zal toch doorgang
vinden, zij het van eenmalige aard.
Behalve het drinkwaterproject voor Mozambique, doet de Novib nog drie voorstellen: ondersteunen van een landbouwtrainingscentrum in Zimbabwe, integrale plattelandsontwikkeling in
Nicaragua en krottenwijkverbetering in Peru en tenslotte nog een ander project in Mozambique,
namelijk het ondersteunen van een werkplaats voor kleinschalige industrie. En of die keuze al
niet moeilijk genoeg is, doet ook de Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) een duit in het
zakje met twee projectvoorstellen: het opstarten van vrouwencentra in Niger en het ondersteunen van een coöperatieve verenging in Botswana voor het distribueren van landbouw- en
bouwmaterialen. Tot ergernis van de dienst Voorlichting van de gemeente komt er ondanks herhaald verzoek geen projecttoelichting van de kant van de SNV. Dat is dan ook de reden dat niet
met deze organisatie in zee wordt gegaan.
De al eerdergenoemde voorlichtingsambtenaar Heleen Mudde vervaardigt aan de hand van de
door Platform en vredescommissie vastgestelde projectcriteria een matrix van plusjes en
minnetjes per project, waarbij het project in Peru over de meeste plusjes blijkt te beschikken.

Nicaragua of Peru?
Het project dat de hoogste ogen blijkt te gooien, wordt als volgt door de Novib omschreven:
‘Lima is een stad met 6 miljoen inwoners waarvan ruim 37% in een van de ruim 400
krottenwijken woont. Het inwonersaantal groeit nog elk jaar met ruim
200.000. En toename die vooral veroorzaakt wordt door de trek van
het platteland en de natuurlijke bevolkingsaanwas. De snelle ontwikkeling van Lima heeft veel problemen met zich meegebracht zoals het
gebrek aan werk en voorzieningen op het gebied van huisvesting,
scholing, gezondheidszorg, wegen, riolering enz. De krottenwijken
zijn vooral te vinden op de braakliggende stukken grond aan de rand
van de stad. In het zuiden van Lima ligt de grootste volksbuurt: Villa
el Salvador, met 200.000 inwoners.’
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Twintig jaar later is het aantal inwoners van de wijk Villa el Salvador (‘Stad van de Verlosser,
van de hoop’), verdubbeld tot ruim 400.000. Ter vergelijking: Arnhem telt medio 2018 158.000
inwoners.
De omschreven krottenwijk wijkt op het eerste oog niets af van willekeurig welke metropool in
een willekeurig ontwikkelingsland: Bombay, Mexico Stad, Rio de Janeiro of Jakarta. Het feit
echter dat de bewoners van de wijk Villa el Salvador tot zelforganisatie zijn overgegaan, biedt
perspectief: ‘Van begin af aan zijn er in Villa el Salvador allerlei organisaties van de mensen
zelf geweest. Zij regelden de verdeling van het water, bewaakten de buurt en bouwden zelf de
eerste voorzieningen zoals scholen. De verschillende organisaties hebben inmiddels hun krachten gebundeld. Zo ontstond CUAVES (zelfbesturende stedelijke gemeenschap Villa el Salvador)
waarvan alle bewoners lid zijn. De CUAVES heeft steeds gestreefd naar erkenning van de
volksbuurt met een eigen burgemeester. Inmiddels is deze erkenning ook tot stand gekomen en
kunnen belastingen die de bewoners moeten betalen in de eigen buurt besteed worden.’
Ondersteuning van deze zelforganisaties
(behalve de CUAVES is er ook de FEPOMUVES, de volksfederatie van vrouwen in
Villa el Salvador) is een andere dan de klassieke vorm van ontwikkelingshulp: niet het
geven van geld of goederen staat centraal,
maar het verlenen van steun op een manier
die de mensen stimuleert zichzelf en elkaar
te helpen is het doel. Deze formule zal in
Villa el Salvador uitstekend blijken te werken en zeer praktisch van aard blijken te
zijn: scholing over bijvoorbeeld hoe te
onderhandelen met de overheid, technische
steun aan gemeenschapsbedrijven, het scheppen van nieuwe werkgelegenheid in de kleinDe wijk Villa el Salvador bij Lima (Peru)
schalige industrie, het opzetten van volkskeukens en boekhoudcursussen voor vrouwen. Verder het bevorderen van emancipatie van vrouwen, het tegengaan van criminaliteit, prostitutie en drugsgebruik door jongeren te betrekken bij
theater en sport, het opzetten van een bibliotheek, computercursussen etc.
Het Platform, op 17 mei 1988 bijeen, komt al snel tot een keuze. Niet inzetten op twee ontwikkelingsprojecten zoals burgemeester Drijber opperde, maar de inzet concentreren op één project:
‘Een punt van zorg, voor vrijwel iedereen, is de vraag of er voldoende menskracht aanwezig is
binnen het Platform om met 2 projecten aan de gang te gaan. Naar aanleiding hiervan wordt
opgemerkt dat voorlichting en bewustwording niet alleen een taak is van het Platform, anderen
moeten een deel van het werk uit handen nemen, o.a. de medefinancieringsorganisaties. Deze
blijken echter alleen maar materiaal te leveren.’
De discussie spitst zich vervolgens toe op de keuze voor Nicaragua of Peru. Na de eerste
discussieronde tekent zich een meerderheid voor een project in Nicaragua af, maar niet zonder
bezwaren: ‘De lokalisatie van het project op het platteland spreekt niet aan., er is geen mogelijkheid tot jaren durende bewustwordingsactiviteiten. Hivos heeft geen educatief materiaal.
Men moet niet alleen denken aan wat daar aan de hand is, maar ook wat zich hier afspeelt,
zodat men zaken herkent.’
Maar ook een eventuele keuze voor een stedelijk gebied als Villa el Salvador heeft zijn
keerzijde: ‘In de discussie die hierop volgt wordt gezegd dat de problematiek in Lima en in Peru
veel diffuser is. Doordat de problemen zich minder scherp aan de oppervlakte afspelen, zou het
moeilijk zijn met behulp van dit project aan bewustwording te doen.’
De stemming die op de discussie volgt levert met 8 stemmen een meerderheid op voor het project van de Raad van Kerken in Nicaragua tegen 5 stemmen voor het Novib-project in Peru. Met
het aangaan van twee projecten zou deze stemverdeling tot zijn recht kunnen komen, maar zoals
gesteld, kleven daar in de visie van het Platform te veel bezwaren aan. De Commissie vrede en
ontwikkeling (al snel komt deze verkorte naam in zwang) onderkent die situatie in eerste instantie echter niet en neigt wél naar een keus voor twee Derde Wereld-projecten. Tegelijkertijd is de
commissie niet geporteerd van een projectband met Nicaragua. Er dreigt zodoende een dilemma
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te ontstaan waarbij bovendien de adviespositie van het Platform in het geding is. Het Platform
wijdt er in juni van dat jaar een hele vergadering aan waarna de knoop wordt doorgehakt. Onder
de kop ‘Nadere standpuntbepaling Platform m.b.t. projektkeus’ wordt een geheel nieuw advies
aan de raadscommissie geformuleerd: ‘Naar aanleiding van de diskussie in de V&O cievergadering d.d. 8-6-1988 heeft het Platform zijn standpunt heroverwogen. De heroverweging
betrof twee punten namelijk het aantal projecten en de specifieke projectkeus.’ Vervolgens geeft
het Platform aan dat in de interne discussie twee motieven leidend zijn geweest, te weten de
noodzaak van een breed draagvlak onder de Arnhemse bevolking ‘omdat bewustwording en
kontinuïteit dan het best verzekerd zijn’ en de eis van een goede aanpak waarbij het van belang
is ‘de (beperkt) aanwezige menskracht zo doeltreffend mogelijk in te zetten’.
Deze beide uitganspunten hebben ertoe geleid, aldus het Platform in het advies aan de raadscommissie, dat unaniem gekozen is voor het Novib-project Villa el Salvador in Peru. Als argumenten voert het Platform aan dat deze projectband goede mogelijkheden biedt tot uitbouw, dat
er ruimte geboden wordt voor bewustwordingscampagnes en dat het project veelzijdig is
(positie van vrouwen, scholen, buurthuizen, kredietverlening et cetera). Daarmee zou het project
voor een stad als Arnhem goed herkenbaar zijn. Tegelijkertijd adviseert het Platform om het bij
dit ene project te laten. Er vindt dan geen versnippering plaats van menskracht en financiën, er
hoeft maar één projectplan opgesteld te worden waaraan dan ook veel aandacht kan worden
besteed. Daarnaast, zo argumenteert het Platform, blijven er individuele acties op ander
terreinen van ontwikkelingssamenwerking mogelijk.
Het advies wordt op 23 juni 1988 aan de raadscommissie aangeboden en nog in dezelfde vergadering door de commissie unaniem overgenomen.

Peru dus
Meteen de volgende dag geeft de gemeente Arnhem een persverklaring uit. Onder de kop ‘Villa
el Salvador in Lima, Peru gekozen als Arnhems project’ schrijft voorlichtingsambtenaar Jan
Ram: ‘Na een jaar van zorgvuldig afwegen heeft de gemeente Arnhem gisteravond een project
in de derde wereld gekozen: Villa el Salvador, een volksbuurt met 200.000 inwoners in Lima,
Peru. Dit project van de NOVIB werd gekozen uit acht
projecten, gelegen in zeven ontwikkelingslanden in
Zuid- en Midden-Amerika en zuidelijk Afrika. Met het
project Villa el Salvador als uitgangspunt wil de gemeente Arnhem, tezamen met particuliere organisaties
in de stad, de komende jaren de Arnhemse bevolking
bewust maken van de problemen waar ontwikkelingslanden mee te kampen hebben. De gemeenteraad
denkt op termijn te komen tot een stedenband met
Villa el Salvador.’
Het persbericht is duidelijk maar wel wat prematuur.
De keuze voor de volkswijk Villa el Salvador is alleen
nog maar door de raadscommissie gemaakt en nog niet
door de gemeenteraad. Gemakshalve gaat de afdeling
Voorlichting ervan uit dat de unanimiteit bij de keuze door de commissie een getrouwe
afspiegeling is van het stemgedrag van de raadsleden dat een maand later moet volgen.
Duidelijk is het persbericht ook in een ander opzicht: ‘Maar belangrijker nog is het bewustwordingsproces dat zich in het Westen moet gaan afspelen. De oorzaken van onderontwikkeling,
armoede, honger, minimale leefomstandigheden, schending van mensenrechten zijn in het rijke
en ‘beschaafde’ Westen te vinden.’
Inmiddels een kwart eeuw later moeten we vaststellen dat deze stelling nog niets aan waarheid
heeft ingeboet, ook al hebben de wereldwijde Fair Trade- en Millenniumcampagnes dan wel
enige vooruitgang in deze tragische situatie bewerkstelligd.
Bij de stemming in de raadsvergadering van juli van dat jaar blijkt er brede steun voor het
voorstel van B&W om akkoord te gaan met de projectkoppeling met Lima voor minimaal een
periode van vier jaar. Tevens gaat de raad – en unaniem – akkoord met de besteding van het
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totaal beschikbare bedrag voor ontwikkelingssamenwerking te weten 50.000 gulden. Dit bedrag
zou dan moeten worden verdeeld: de ene helft voor lokale bewustwordingsactiviteiten en de
andere helft voor projectsteun in Villa el Salvador zelf.
Vervolgens moet op zoek worden gegaan naar een bestuur – de gemeente staat de oprichting
van een stichting voor ogen – waarna een beleidsplan voor de komende vier jaar moet worden
opgesteld en de nodige contacten met Lima moeten worden gelegd.
De gemeente neemt het voortouw en organiseert samen met de Novib, FNV-Gelderland en de
Platformorganisaties in oktober 1988 twee informatieavonden die beide door burgemeester Drijber worden ingeleid. Een vertegenwoordigster van Fovida, de vrouwenorganisatie die in de wijk
Villa el Salvador een goedlopend gaarkeukenproject heeft opgezet, zal er spreken en een video
over de wijk vertonen. De opkomst valt tegen. Dagblad de Gelderlander daags erna in een
verslag: ‘Er mag hier wat weinig publiek zijn, maar Lima in Peru heeft onze warme belangstelling. Zo probeerde burgemeester J. Drijber zondagmiddag de enkele tientallen aanwezigen
in De Opbouw op te beuren.’
Al met al is het dus geen beste start met deze matige interesse vanuit de Arnhemse bevolking.
Toch markeren beide bijeenkomsten samen met het raadsbesluit het startpunt van wat zal
uitgroeien tot een van de meest succesvolle ontwikkelingsorganisaties die Arnhem ooit gekend
heeft. In het jubileumboek Parels van de zandvlakte dat de stichting Arnhem-Lima in 2009 ter
gelegenheid van de viering van het 20-jarig bestaan van de stichting zal uitbrengen, wordt niet
lang stilgestaan bij deze wat moeizame beginsituatie. De nadruk ligt er op de saamhorigheid, het
doorzettingstalent en het improvisatievermogen van de bewoners van de wijk Villa el Salvador
zelf. Over de hulp uit Arnhem die op druppels op een gloeiende plaat lijken, valt in het
jubileumboek te lezen: ‘We hebben niet de illusie dat we hiermee Villa el Salvador uit de ellende kunnen halen. Toch hebben we tijdens ons bezoek aan Lima met eigen ogen kunnen zien dat
die druppels erg waardevol zijn. Uit de manier waarop men daar bezig is, spreekt hoop op een
betere toekomst. En uit de vele positieve, soms aandoenlijke reacties hebben we geleerd dat het
voor veel mensen daar erg belangrijk is te weten dat wij hen als volwaardig zien en met hen
meeleven. Dat gevoel is minstens zo belangrijk als het geld. Wij in onze individualistische maatschappij zijn jaloers op hun manier van samenwerken. Het deed ons denken aan de saamhorigheid tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog. Ondanks de armoede die we daar aantroffen
zijn we er rijker vandaan gekomen.’

Hoofdstuk 4

Oprichting Platform Gemeentelijk Vredesbeleid
Het is 3 juni 1988 wanneer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een circulaire
verstuurt aan alle gemeenten in Nederland: ‘Via deze brief verzoeken wij u toe te treden tot een
te installeren Platform Gemeentelijk Vredesbeleid, waarvan het secretariaat zal worden ondergebracht bij de VNG.’
De brief gaat vervolgens in op de voorgeschiedenis
van het initiatief, de functie en de taken alsook de
financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten.
Het idee om een landelijk platform voor gemeentelijk vredesbeleid op te richten, is geboren tijdens
een congres over gemeentelijk vredesbeleid dat een
jaar eerder, op 12 en 13 juni, in Delft is gehouden.
Zo’n 80 gemeenten uit het land, waaronder Arnhem, namen toen aan de conferentie deel met als
belangrijkste doel tot een overlegstructuur te komen die stimulerend en coördinerend zou zijn
voor een gemeentelijk vredesbeleid in het land. Een beleid waar steeds meer gemeenten toe over
zijn gegaan, echter zonder over de nodige ervaring op dit terrein te beschikken. De VNG in haar
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rondzendbrief over deze lacune: ‘Hoewel zij beseft dat niet alle ge-meenten gelijk denken over
lokale bemoeienis met een onderwerp als vredesbeleid, heeft zij op dit terrein in elk geval de
taak de gemeentelijke mogelijkheden zo goed mogelijk te onderzoeken en te ondersteunen. Door
onderdak te bieden aan de overlegstructuur (het Platform), maakt zij het mogelijk de
activiteiten daarvan snel en efficiënt van start te laten gaan en blijft zij betrokken bij de
ontwikkelingen op dit terrein. Tegelijkertijd schept een financieel van de VNG onafhankelijke
positie van zowel het Platform als het secretariaat, goede mogelijkheden voor een eigen
inhoudelijke ontwikkeling van het gemeentelijk vredesbeleid.’
Lid van het op te zetten platform kunnen gemeenten worden die zich voor minimaal twee jaar
financieel committeren. Verder kunnen op uitnodiging van een nog te vormen bestuur ook deskundigen van buiten worden uitgenodigd om aan de vergaderingen van het platform deel te
nemen. Voor het uitvoerende werk zal een secretariaat in het leven worden geroepen met als
belangrijkste taken: ‘Het verzorgen van een nieuwsbrief, het bijdragen aan de oplossing van
problemen die gemeenten zowel individueel als collectief tegenkomen en het organiseren van
bijeenkomsten en studiedagen.’
Om het in financieel opzicht niet te zwaar te maken voor toetredende gemeenten zullen de
secretariaatswerkers ondergebracht bij en gefinancierd worden door de VNG, wat de uitwisseling van informatie met de afdeling internationale betrekkingen van de VNG meteen een stuk
makkelijker maakt. Dit kan echter alleen wanneer het nieuwe platform op dreef gekomen is, dus
de eerste twee jaar (van 1988 tot 1990) zullen de secretariaatskosten ten laste komen van de
deelnemende gemeenten, zo wordt voorgesteld. Om ervoor te waken dat dit een te grote wissel
trekt op kleinere gemeenten in het land, wordt een contributie naar inwonertal voorgesteld.
Gemeenten met minder dan tienduizend inwoners betalen 4 cent per inwoner per jaar. Voor
grotere gemeenten komt er per vijftigduizend inwoners telkens een paar cent per inwoner bij.
Een stad als Arnhem zal op die manier aan contributie een slordige f 3.000 per jaar kwijt zijn.

Oprichting in Arnhem
Het Delftse initiatief (behalve Delft horen ook de gemeenten Wageningen, Deventer, Den Haag,
Rotterdam en Zaanstad tot de initiatiefnemers) krijgt grote respons vanuit de gemeenten in het
land. Toch zal het pas tot 11 april 1989 duren voordat Huib van Walsum, burgemeester van
Delft, de oprichting van het platform aankondigt: ‘Op 26 april a.s. vindt de officiële oprichtingsbijeenkomst plaats van het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid. De gemeente Arnhem treedt
daarbij als gastgever op. De bijeenkomst wordt gehouden in het sportcomplex Valkenhuizen
aan de Beukenlaan te Arnhem (noord).’
Ondanks de periode van bijna een jaar tussen besluit en daadwerkelijke oprichting, doen de
voorbereidingen wat overhaast aan: ‘Met enkele personen die wij een bijdrage aan het programma willen laten leveren zijn wij nog in gesprek. Zodra dat duidelijkheid heeft opgeleverd sturen
wij u het definitieve programma toe. Dit zal nog deze week zijn. In elk geval staat het volgende
reeds vast. Tijdens de bijeenkomst wordt gesproken en besloten over de organisatie van het
Platform en over wat het de komende 2 jaren zal gaan doen. Dit vindt plaats op basis van een
ontwerp-werkplan en van een opzet voor de organisatie van het platform. Ook deze stukken
worden eind deze week aan u toegestuurd. Tevens zal over de samenstelling van het Dagelijks
Bestuur moeten worden besloten. Ook daarover ontvangt u binnenkort een voorstel.’
Het Platform voor Vrede en Ontwikkeling dat die maand in vergadering bijeenkomt, is vreemd
genoeg niet van de oprichtingsbijeenkomst – noch van het bovengeschetste voortraject – op de
hoogte en de Commissie vrede en ontwikkeling evenmin. Pas op 14 april, met nog minder dan
twee weken voor de bijeenkomst te gaan, gaat er een brief van de gemeente naar de commissie
uit waarin de leden worden uitgenodigd bij de oprichting aanwezig te zijn.
Een teken aan de wand? Het PGV zal nog vele jaren actief blijven en zich in nauwe samenwerking met de VNG inzetten voor democratie in Oost-Europa en dan vooral de noodzakelijke
bestuurlijke ervaring op dat vlak. Maar behalve het jaarlijks overmaken van contributie zal de
relatie tussen Arnhem en het PGV, zoals het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid al spoedig in
de wandeling zal gaan heten, al snel op afstand raken.
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Pleidooi voor internationale samenwerking
Op 26 april 1989 is van die afstand nog niets te merken. 80 vertegenwoordigers van circa 40
Nederlandse gemeenten luisteren er naar de openingstoespraak van burgemeester Drijber die
benadrukt dat op internationaal gebied de krachten gebundeld moeten worden om zo een sterkere stem naar regeringen te kunnen laten horen. In plaats van het oprichten van steeds meer organisaties op deelterreinen, zo bepleit hij, moet gestreefd worden naar eenheid en het leren van elkaar. Als voorbeelden noemt hij het lidmaatschap van Arnhem van de Wereldunie van Vredessteden en het samenwerken met andere gemeenten die contacten hebben met Oost-Europese steden. Het dagblad de Arnhemse Courant de volgende dag in een verslag van de bijeenkomst:
‘Het Platform wil er verder aan bijdragen dat gemeentelijk vredesbeleid als volwaardig gemeentelijk beleidsterrein wordt beschouwd en gemeenten stimuleren om een eigen vredesbeleid
te ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van vredesonderwijs, Oost-West relaties, vredesvoorlichting- en informatie en politieke uitspraken.’
Het is vooral dit laatste dat op landelijk niveau reserves oproept zoals het Kamerlid Ton
Frinking tijdens de oprichtingsbijeenkomst verwoordt. Dagblad de Gelderlander citeert hem in
de editie van de volgende ochtend: ‘Gemeenten moeten met hun houding tegenover Oost-Europese landen het overheidsbeleid niet doorkruisen. Anders ontstaan tegenstrijdigheden die de
kracht van het landelijke buitenlandse beleid verzwakken.’
Dat er evengoed sprake is van het omgekeerde, namelijk dat het kabinet met zijn buitenlandse
beleid het vredesstreven van grote delen van de bevolking doorkruist, komt niet bij de defensiespecialist van het CDA op. De voormalige landmacht-officier zal zijn politieke carrière dan ook
in 1994 als staatssecretaris van Defensie mogen afsluiten.

Werkgroepen
Mag het bijeenroepen van de oprichtingsvergadering van het PGV op het eerste oog een
haastklus lijken, inhoudsloos is de bijeenkomst in Arnhem bepaald niet. Nadat er een dagelijks
bestuur is gekozen met burgemeester Van Walsum van Delft als voorzitter, worden door de
deelnemers vijf werkgroepen voorgesteld. Vanuit de gemeente Haarlem komt het voorstel om
een werkgroep in te stellen die zich gaat buigen over de modernisering van kernwapens in
Europa. Dat lijkt na het INF-akkoord van 1987 tussen de VS en de Sovjet-Unie (beperking en
vernietiging van kernwapens) een achterhaald thema, maar de NAVO wil niettemin toch een
modernisering van kernwapens, maar voor de korte afstand, doorvoeren. Daarin wordt de verdragsorganisatie gesteund door het kabinet Lubbers II dat stelt dat verouderde wapens ‘nu eenmaal’ vervangen moeten worden.
De gemeenten Leiden, Den Haag, Dordrecht en Utrecht komen op de bijeenkomst met het
voorstel om een werkgroep in te richten die zich bezighoudt met de integratie van vier thema’s:
vrede, anti-apartheid, milieu en ontwikkelingssamenwerking. Een voorstel dus dat meer in lijn
ligt met het twee jaar eerder verschenen Brundtland-rapport (Our common Future) en waarin
een pleidooi gehouden wordt voor een integrale aanpak van het armoede- en milieuprobleem op
aarde.
De derde werkgroep die door de gemeenten Zaanstad en Delft wordt voorgesteld haakt in op de
4e conferentie van atoomvrije lokale overheden die in februari in Eugene (Oregon, VS) is gehouden. Deze werkgroep zou een conferentie in Nederland moeten voorbereiden rond de vraag
hoe het ontspanningsproces tussen Oost en West versneld zou kunnen worden. Vooral gemeentes die al ervaring hebben met stedenbanden in Oost-Europese landen worden opgeroepen om in
deze werkgroep zitting te nemen.
Al discussiërend ontstaat het voorstel om tot een vierde werkgroep te komen, waarin de ervaringen van Nederlandse gemeenten gedeeld zouden kunnen worden met pas gekozen Russische
gemeenteraadsleden. Mag ‘perestrojka’ een soort toverwoord zijn geworden – vooral in het
Westen overigens – dat houdt niet in, aldus de voorstellers, dat er in de Sovjet-Unie meteen ook
sprake is van pluriformiteit en lokale democratie. Een dialoog op dit vlak tussen beide landen
zou bovendien een politiek signaal kunnen zijn om ernst te maken met democratisering in OostEuropa.
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De vijfde werkgroep tenslotte komt uit particuliere hoek en betreft de wederopbouw van het in
1988 door een aardebeving getroffen Armenië. De Haagse stichting Stedenbouw en Stadsherstel
en het Amsterdamse architectenbureau Alberts en Van Huut stellen voor om een geheel nieuwe
stad te bouwen met de naam Europolis. De stad zou met internationale steun ontwikkeld kunnen
worden tot een toonaangevend congres- en handelscentrum, met een vooral symbolische
betekenis voor de nieuwe verhoudingen tussen Oost en West.
Voorwaar toch geen marginale thema’s die op de bijeenkomst aan de orde komen. En het is dus
opmerkelijk te noemen dat van Arnhemse zijde niet zitting wordt genomen een van die
werkgroepen noch dat een collegevertegenwoordiger zich aanmeldt voor een functie in het
dagelijks bestuur van de PGV.
Wanneer drie maanden later dan ook in het naburige Deventer de eerste vergadering van het
PGV plaatsvindt ter voorberei-ding van een Europese conferentie over Oost-West stedenbanden in het najaar van 1990, schittert Arnhem door af-wezigheid.

Hoofdstuk 5

Arnhem en Zuid-Afrika (2)
Het blijft van de kant van de Nederlandse gemeenten niet bij de oprichting van een Platform
Gemeentelijk Vredesbeleid. Want terwijl de druk op de samenleving is weggeëbd na het gesloten kernwapenakkoord tussen de VS en de Sovjet-Unie, is het
sinds enige tijd de escalatie in Zuid-Afrika die in het vredesen ontwikkelingsdebat de boventoon voert. Vier maanden na
de conferentie van gemeenten in Delft over het opzetten van
een gemeenschappelijk platform voor vredesbeleid, heeft op
31 oktober 1987 in Den Haag een soortgelijk congres plaatsgevonden, maar dan naar aanleiding van de groeiende verontwaardiging jegens het apartheidsbewind. Het is het Eerste Gemeentelijke Anti-Apartheid Congres en er is meteen een belangrijke resolutie aangenomen: ‘Dat het apartheidssysteem,
verankerd als het is in de Zuid-Afrikaanse grondwet en samenleving, een dermate systematische schending van de rechten van de mens betekent, dat de strijd ertegen een plicht van
de gehele mensheid is. Dat ook gemeenten van alle wettige
middelen gebruik moeten maken om te helpen bevorderen dat
de apartheid zo snel mogelijk de wereld uit geholpen wordt.
Dat zij zich verbonden voelen met die mensen en organisaties
die zich in Zuid-Afrika verzetten tegen het systeem van de apartheid, zoals het African National
Congress (ANC), het United Democratic Front (UDF) en de Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken
en dat zij de informatieverstrekking van deze organisaties aan de Nederlandse bevolking willen
helpen bevorderen.’
Het aldus overeengekomen gemeentelijk anti-apartheidsbeleid krijgt op dit congres meteen
handen en voeten. De deelnemende gemeenten nemen namelijk tegelijkertijd met de resolutie
vijf uitgangspunten aan die Arnhem opnieuw in de schijnwerpers van de landelijke pers zullen
plaatsen, al zal er ditmaal geen Kroon aan te pas komen om al te kritisch Arnhems beleid aan
banden te leggen.
Dat de gemeenten ‘hun activiteiten op het gebied van de bewustwording ten aanzien van de
apartheid en van de noodzaak van de strijd ertegen in Nederland door uitwisseling van ervaringen wensen te verbeteren’, ligt gezien de strekking van de resolutie voor de hand. Net als dat
de deelnemende gemeenten ‘hun activiteiten ten aanzien van gewenste en ongewenste contacten
met Zuid-Afrika willen bundelen.’ Er geldt immers al een VN-boycot jegens Zuid-Afrika waarbij van allerlei contacten met het apartheidsbewind op het gebied van cultuur, sport en wetenArnhem Mondiaal
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schap op legitieme wijze kan worden afgezien. Gemeenten hoeven immers maar te verwijzen
naar landelijk beleid op dit punt. Dat de deelnemende gemeenten ‘wensen te bevorderen dat
anti-apartheidsbeleid tot een nog breder geaccepteerd onderdeel wordt van gemeentelijk beleid’ en dat zij hiertoe ‘een Nederlands netwerk van anti-apartheidsgemeenten vormen en
gezamenlijk een netwerk-secretariaat instellen ter coördinatie en bundeling van de genoemde
activiteiten’ is in het licht van het congres bezien ook niet schokkend te noemen. Maar dat zij
tegelijkertijd ‘gezamenlijk projecten in en rond Zuid-Afrika waarmee de strijd tegen de apartheid versterkt kan worden, wensen te ondersteunen en daartoe, eventueel gecoördineerd, de
noodzakelijke (steden)banden met lagere overheden in de Frontlijnstaten willen aangaan’, geeft
aan het geheel een onverwachte wending en zal ook in Arnhem, tot in het Platform voor Vrede
en Ontwikkeling toe, nog voor heel wat consternatie zorgen. Want mag ter rechterzijde dan nog
wel – zij het vaak schoorvoetend – worden toegegeven dat de apartheidswetten misschien niet
helemaal de juiste weg zijn om de tegenstellingen tussen blank en zwart in Zuid-Afrika op te
lossen, heel anders wordt het verhaal wanneer de Frontlijnstaten in de discussie worden
betrokken. Voor menige communistenhater zijn landen als Angola, Mozambique en Tanzania in
die jaren satellietstaten van de Sovjet-Unie die er niet alleen op uit zijn om het apartheidsbewind
in Zuid-Afrika ten val te brengen, maar die tevens beogen om van Zuid-Afrika als zodanig een
Sovjet-bolwerk te maken. Steun aan de Frontlijnstaten staat voor hun dan ook gelijk aan steun
aan het Sovjet-bewind. De keuze van gemeenten in Nederland om ‘eventueel gecoördineerd’
met deze landen lagere overheidscontacten aan te gaan zal dan ook voor de pro-Zuid-Afrika
lobby in Nederland aanleiding zijn om zich uitdrukkelijker te manifesteren dan tot dan toe het
geval was. En het zal ook – opnieuw – zorgen voor een con-frontatie met de Staat.

Oprichting LOTA
Voorlopig echter wordt het initiatief voortvarend aangepakt in de vorming van de vereniging
LOTA, Lagere Overheden Tegen Apartheid, waar niet alleen Nederlandse gemeenten maar ook
provincies zich bij kunnen aansluiten (met Friesland als eerste kandidaat).
Naast het bevorderen van onderlinge samenwerking en het bundelen van ervaringen, zal de
LOTA vooral naam maken als de gemeentelijke (deel)organisatie die concrete steun verleent
aan de zwarte gemeenschappen (civics) in Zuid-Afrika en het
pogen een voorkeursbeleid te voeren voor producten uit de
Frontlijnstaten.
De LOTA zal zich ontpoppen als een actief netwerk van
gedreven ambtenaren en lokale politici, waarvan het Haagse
en later Arnhemse raadslid Jaap Huurman een vooraanstaand
woordvoerder en secretaris zal worden. Tot 1993 zal het netwerk onder de naam LOTA functioneren waarna de vereniging zich zal omdopen in Gemeentelijk Platform Zuidelijk
Afrika (het apartheidsbewind is dan inmiddels al ter ziele
gegaan) en waarbij de taken worden over-genomen door de
VNG. De vereniging LOTA zal eind 1998 formeel worden
opgeheven.
Ook Arnhem zal zich in LOTA-verband actief opstellen waarbij het met gemeentesteun komt
tot de oprichting van een stedenband met de Zuid-Afrikaanse mijnstad Kimberley, waarover
verderop in dit boek meer.

Gemeentelijke verantwoordelijkheid
Zover is het echter nog niet wanneer burgemeester Drijber op 27 februari 1988 een toespraak
houdt in het Provinciehuis te Zwolle. Onder de titel De verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur betreffende ontwikkelingssamenwerking en vredeszaken houdt hij zijn gehoor voor dat
de tijd voorbij is dat gemeenten niet aan landspolitiek behoren te doen. Juist wel én actief als
gemeente bijdragen aan meer onderling begrip in de wereld zal de kans op vrede vergroten. Juist
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wel internationaal samenwerken is het motto, je als gemeente niet willen beperken tot de eigen
gemeentegrenzen. Na een verhandeling over de opkomst van ontwikkelingssamenwerking en de
rol daarbij van jumelages en de noodzaak om burgers bij bewustwordingsactiviteiten te betrekken, komt ook de apartheidssituatie in Zuid-Afrika aan de orde. Reagerend op het initiatief van
gemeenten om een netwerk te vormen waarin bestuurders op lokaal niveau ervaringen kunnen
uitwisselen om zo bij te dragen aan het uit de wereld helpen van de apartheid, geeft hij aan dat
‘ook deze acties gerekend kunnen worden tot het vredeswerk in de ruime zin des woords.’ Het
regeringsstandpunt dat gemeenten er geen eigen voorkeursbeleid jegens lokale bedrijven op na
mogen houden, wordt door Job Drijber niet gedeeld. Betreffende bedrijven dienen juist zoveel
mogelijk onder druk gezet te worden. Dat het daarbij niet tot een daadwerkelijke boycot van
gemeentewege zal mogen komen, wordt door hem erkend. Maar ‘als men niet verder gaat dan
bedrijven dringend aan te raden, enzovoorts, eventueel met de toevoeging dat als de bedrijven
er niet op ingaan, dat men eventueel nog zou kunnen overwegen geen zaken meer te doen, dan
is zo’n besluit mijns inziens niet voor vernietiging vatbaar omdat het echte boycot-besluit ontbreekt.’ Met dit laatste verwijst hij naar de ministeriële vernietiging een jaar eerder van het
Arnhemse raadsbesluit om bedrijven die meedoen aan de bouw van de kruisrakettenbasis in
Woensdrecht, geen gemeenteopdrachten meer te geven. De schorsing van het besluit werd toentertijd genomen omdat het raadsbesluit in strijd was met artikel 1 van de Grondwet, waarin het
gelijkheidsbeginsel is vastgelegd. Door echter geen strikte boycot uit te vaardigen, maar een
voorkeursbeleid te hanteren, zou een gemeente een dergelijke schorsing kunnen ontwijken, zo
stelt burgemeester Drijber. ‘De voor- en nadelen moeten wel echt goed tegen elkaar worden
afgewogen. Is zo’n vergaand besluit nu echt nodig voor de bewustwording ter plaatse? En zo
men dat van belang vindt, weegt het dan op tegen het eventuele nadeel van verslechtering van
het bedrijfsklimaat? De ervaring heeft wel geleerd dat dat soort gemeentelijke besluiten bij het
bedrijfsleven weinig weerklank vinden.’ Dus zoveel effect zou een gemeentelijk boycotbeleid
niet eens hebben, zo suggereert de burgemeester. Burgemeester Drijber afsluitend: ‘Ik heb hier
de nadruk gelegd op de bewustwording omdat de voorstanders van boycot-besluiten op zichzelf
niet de pretentie hebben dat hun besluit beslissend is voor de toekomst van Zuid-Afrika. Het
gaat om het mobiliseren van de publieke opinie.’
Toch een opmerkelijk standpunt voor iemand die op dat moment behalve burgemeester van
Arnhem ook nog voorzitter is van de VNG.
Dat menig anti-apartheidsactivist echter niet van
zins is om te wachten op het al of niet succesvol
zijn van een net niet uitgevoerd gemeentelijk
boycotbeleid, is in de paar jaar ervoor al duidelijk
geworden wanneer reeksen sabotageacties concerns als Shell en SHV treffen. Maar dat ook de
Staat niet van zins is om te wachten op de effecten van een gemeentelijk voorkeursbeleid met
betrekking tot Zuidelijk Afrika, zal spoedig genoeg blijken.
De actiegroep RaRa stichtte midden jaren 80 brand bij meerdere Makro-vestiging uit protest tegen
de aanwezigheid van moederbedrijf SHV in Zuid-Afrika

Koffie en thee uit de Frontlijnstaten
‘U drinkt koffie en thee op het werk. Bij feestelijke of plechtige gebeurtenissen wordt een fles
wijn opengetrokken en een nootje gepresenteerd. Wellicht bezoekt u tijdens de middagpauze de
kantine om de lunch te gebruiken. U eet iets warms of een broodje gezond. Staat u wel eens stil
bij wat u eet en drinkt en waar dat vandaan komt?’
Zo begint op 6 juni 1988 Jan Ram, werkzaam bij de afdeling Voorlichting van de gemeente
Arnhem en tevens secretaris van de Commissie vrede en ontwikkeling, zijn rondzendbrief aan
de gemeentelijke diensten.
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‘Wij weten haast zeker dat u het apartheidsregiem van Zuid-Afrika een verfoeilijk systeem vindt.
U zou willen dat daar verandering in kwam, liever vandaag dan morgen. De armoede, de
honger en deplorabele leefomstandigheden van de landen in het zuiden van de wereld gaan u
evenzeer aan het hart. Af en toe stopt u iets in een collectebus. Daarna gaat u weer over tot de
orde van de dag, drinkt koffie (de motor van de ambtelijke productie), thee enz.
De landen in de frontlijn van Zuid-Afrika produceren eveneens al die artikelen, die wij in
gemeentelijk verband gebruiken. Als u de folder en de krant bij deze brief doorleest, zult u tot de
conclusie komen dat het eigenlijk te gek is dat wij die producten niet eten en drinken.’
De interne rondzendbrief eindigt met de uitnodiging om
eerdaags bijeen te komen op het gemeentelijk informatiecentrum en daar te proeven van koffie, thee, chocola en
wijn uit de Frontlijnstaten. Wereldwinkel-voorzitter Wim
Onderstal (voorheen werkzaam bij de gemeente Arnhem
als ambtenaar van de dienst Bouwtoezicht) en wethouder
Daan van de Meeberg (met ontwikkelingssamenwerking
in zijn portefeuille) hebben die middag hun best gedaan
om de gemeenteambtenaren te overtuigen. En inderdaad
mag de Wereldwinkel een tijd lang Max Havelaar koffie
leveren aan de gemeentekantines. Maar al snel – en
vooral in stilte – zal het grensoverschrijdend initiatief van
Jan Ram samen met zijn rondzendbrief in de spreekwoordelijke la van de gemeentebureaus verdwijnen. Pas in
2011, bijna een kwart eeuw later dus, zal de campagne
van de Stichting Fair Trade Gemeente Arnhem succesvol
zijn. Maar dan is de gemeente Arnhem ook al overgestapt op duurzaam inkopen, op het stimuleren van alternatieve vormen van energiewinning en het verregaand scheiden van afvalstromen.
Wim Onderstal en Daan van de Meeberg zijn dan al overleden en hebben die omslag niet meer
mogen meemaken. En progressief ambtenaar Jan Ram zal dan al met pensioen zijn en in een
terugblik tijdens een filmopname voor een serie dvd’s van het Platform Arnhem Mondiaal zijn
scepsis uiten over het nieuwe gemeentebeleid: echte beleidsomslag of window dressing door
een gemeente die met de Millenniumhype meewaait?

De Nelson Mandelabrug
Een ander initiatief in diezelfde junimaand van 1988 zal aangeven dat het ook de lokale politiek
in de gemeente Arnhem ernst is met het ondersteunen van het anti-apartheidsverzet. In het jaar
ervoor is het raadsvoorstel namelijk aangenomen om de Roermondsplein om te dopen in Nelson
Mandelabrug. Tot een publiekelijke handeling – hoe symbolisch ook – is het toen echter niet
gekomen. Het bezoek van een delegatie van het ANC aan West-Europa die maand, biedt
Arnhem de kans alsnog tot een doopplechtigheid over te
gaan. Het gemeentebestuur in de uitnodiging: ‘In het
kader van het anti-apartheidsbeleid van onze gemeente
is de Roermondspleinbrug over de Rijn in Arnhem vorig
jaar omgedoopt in Nelson Mandelabrug. Wij denken
daarmee te bereiken dat velen, Arnhemmers zowel als
bezoekers aan onze stad, af en toe stilstaan bij de strijd
die de zwarte bevolking van Zuid-Afrika tegen het
blanke apartheidsregiem voert. De nieuwe naam van de
brug begint al redelijk ingeburgerd te raken. Op de
brug zelf komt de naamgeving echter onvoldoende tot
uiting. Daar willen wij verandering in brengen door de
plaatsing van een nieuw naambord, dat goed in het oog
loopt bij verkeer op de brug. Die gelegenheid hebben wij afgewacht om de naamgeving van de
brug officieel te vieren.’ Over die zin zal menigeen de wenkbrauwen hebben gefronst, want het
argument klinkt wat gezocht. En ook met de inburgering van de nieuwe naam heeft het nooit
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zo’n vaart gelopen. Net zomin als enkele jaren later de omdoping van de Pleybrug tot Andrey
Sacharovbrug een succes zal zijn. Voor het gewone Arnhemse publiek blijft de John Frostbrug
de Oude Brug en de Nelson Mandelabrug de Nieuwe Brug heten. De ANC-delegatie die op
zaterdag 18 juni 1988 aan de oprit van de brug staat, zal de omdoping als geste echter ongetwijfeld hebben kunnen waarderen. Al zal een door burgeroorlog getekende groep vrijheidsstrijders het louter symbolische karakter ervan eveneens hebben ervaren. De dans- en zanggroep
Amandla, die samen met de ANC-delegatie is meegekomen en die later die middag nog een
optreden in de Stadsschouwburg verzorgt, is er echter niet minder enthousiast om. In aanwezigheid van het gemeentebestuur heft de groep de nationale hymne van het glorende nieuwe ZuidAfrika aan, in stijl met geheven vuist begeleid door wethouder Daan van de Meeberg.

Hoofdstuk 6

Hoe staat het intussen met de SAV?
In april 1988 verschijnt het eerste nummer van de zesde jaargang van de Nieuwsbrief van de
Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen (SAV). Maar zo’n eerste nummer zou je eigenlijk in
januari of februari verwachten. De redactie daarover in haar voorwoord:
‘De situatie van de Nieuwsbrief van de SAV is in de loop der jaren nogal veranderd. Dat betreft
de politiek (o.a. de niet-plaatsing van de kruisraketten) die haar weerslag had op het functioneren van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen. Als U deze Nieuwsbrief vergelijkt met
die van een aantal jaren geleden, dan valt op dat we toen vooral op actie gericht waren. Daar
was de tijd ook naar. Er was kopij in overvloed. Nu is de Nieuwsbrief dunner, de agenda veel
korter dan vroeger, de lijst van de in de SAV deelnemende groepen slinkt, want er stoppen
groepen. Zo gaat dat nu eenmaal in het actiewezen: er is steeds sprake van een golfbeweging.
En het is op zich niet erg daaraan toe te geven. Van de SAV zélf bestaat – naast de
Nieuwsbriefredactie – alleen nog de Werkgroep Politieke Partijen. Het SAV-bestuur leidt een
slapend bestaan, maar als het nodig is, kan dat bijeengeroepen worden.’
Dat bijeenroepen zal niet meer gebeuren, maar de Werkgroep Politieke Partijen zal – dwars
tegen alle terugval aan belangstelling voor vredesvraagstukken in – blijven functioneren.
Vreemd is dat eigenlijk ook niet, want met name deze werkgroep van IKV-leden heeft van meet
af aan gewezen op de noodzaak van vredesbeleid als de belangrijkste garantie voor vrede in de
wereld. Het al of niet plaatsen van kruisraketten in Europa is voor de Arnhemse IKV-kernen
nooit een doorslaggevend thema geweest. Ook zonder kruisraketten kan de wereld ten onder
gaan aan confessioneel wapengeweld, heeft de Werkgroep altijd betoogd. Daarin gesteund door
de brochure Arnhem en de moderne oorlog waarin in een notendop geschetst staat welke verwoesting Arnhem te wachten staat wanneer de stad opnieuw in de frontlinie van een oorlog
terecht zou komen. De verwoesting die de stad in 1944 tijdens de Slag om Arnhem heeft
ondergaan, zou daarmee vergeleken kinderspel zijn.
Met nog maar 210 abonnees besluit de redactie toch nog een jaar met het uitbrengen van de
Nieuwsbrief door te gaan.

En hoe staat het intussen met de stedenband met Gera?
Die vlot niet en dat is burgemeester Drijber een doorn in het oog. Samen met Nederlandse
collega-burgemeesters van steden met een zusterstad in Oost-Duitsland, maakt hij eind maart
‘88 een reis naar Oost-Berlijn en Dresden. Daar kaart hij op hoog niveau de stagnerende
jumelages met Oost-Duitse steden aan. Niemand is van kwade wil, zo benadrukt hij, maar de
partijbureaucratie en het gebrek aan gedecentraliseerde besluitvorming staan de ontwikkeling
van vriendschapsbanden tussen de betreffende steden in de weg. Eenmaal terug in Arnhem geeft
de burgemeester een interview aan de plaatselijke pers. ‘Het is niet de bedoeling’, zo citeert de
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Arnhemse Courant van 2 april 1988 hem, ‘dat de gemeente Arnhem van de ene oriëntatiedag
naar de andere wandelt. We willen concrete resultaten. Het is ook niet de bedoeling dat ik tot
een soort expert in DDR-zaken uitgroei, het gaat erom dat zo snel mogelijk uitwisselingen tussen jeugdgroepen van Gera en Arnhem tot stand gebracht worden. Het wordt dus tijd dat
gewone mensen Gera bezoeken en niet ik of de wethouder Van de Meeberg.’
Van de jeugdgroepen die de burgemeester voor ogen heeft, heeft zich op dat moment alleen een
delegatie scholieren van het Lorentz College voor een uitwisseling met Gera opgegeven. Maar
feit is wel dat het Arnhems Foto Kollektief (AFK), de Ondernemingsraad van Enka (het latere
Akzo Nobel) en een Arnhemse vouwenorganisatie belangstelling voor een uitwisseling hebben
getoond. Dagblad de Gelderlander meldt overigens op diezelfde 2e april nog een heel andere
reden die voor de nodige vertraging in de contacten met Gera zorgt. En dat zijn de recentelijk
opgezette Partnerschaften tussen Oost- en West-Duitse steden. Die nieuwe opening tussen Oost
en West zou van de kant van Gera meer prioriteit krijgen dan de contacten met Nederland.
Neurenberg in de BRD zou daarom als partnerstad aantrekkelijker voor Gera zijn dan de vriendschapsband met Arnhem. Geconfronteerd met deze kant van de zaak stelt burgemeester Drijber
zich diplomatiek op, verwijst naar de positief verlopen ontmoeting met Horst Jäger, de opvolger
van burgemeester Horst Pohl van Gera en concludeert dan: ‘Gera kan onmogelijk intensieve
contacten met alle partnersteden onderhouden. Dus moeten we nu snel zakendoen.’
De nadruk die burgemeester Drijber legt op het contact tussen ‘gewone mensen’ van Oost en
West heeft in zoverre resultaat dat in september 1988 inderdaad een groep scholieren uit Gera
een bezoek brengt aan Arnhem. Daaraan voorafgaand brengt de burgemeester echter eerst zelf
nog een bezoek aan Gera. Zonder vertegenwoordigers van de plaatselijke politiek als delegatieleden dit keer. Slechts een klein praktisch ingesteld groepje Arnhemmers rijdt mee: Jan Ram,
ambtenaar bij de afdeling Voorlichting van de gemeente, Kees Kentin, voorzitter van de Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU), en Henk Brom als chauffeur. Het bezoek is maar
kort. Op 9 mei ’s ochtends om 7 uur uit Arnhem weg, om 14.00 uur in Gera en de volgende dag
weer terug. Er is net tijd genoeg voor een stadswandeling en een diner. Doel van het bezoek:
spijkers met koppen slaan over de scholierenuitwisseling, een gepland bezoek van de Ondernemingsraad van Enka aan het textielbedrijf Die Modedruck en het plan om in Gera de
fototentoonstelling Nachtarbeit van het Arnhems Foto Kollektief te tonen. Het bliksembezoek
lijkt vruchten af te werpen, want op het bezoek van 20 scholieren uit Gera in september volgt de
afspraak dat in mei 1989 een bezoek van scholieren van het Lorentz College aan de Rudolf
Scheffel Oberschule in Gera plaatsvindt. Tot teleurstelling van de scholieren zal dit bezoek
echter alsnog niet doorgaan met als argument dat er geen overnachtingsmogelijkheden voor hen
zijn. De oplossing die in Arnhem gevolgd is, namelijk het onderbrengen van de Oost-Duitse
scholieren bij gastgezinnen in Arnhem, wordt niet door de autoriteiten in Gera overgenomen.
Behalve de uitwisseling tussen scholieren uit Arnhem en Gera, vindt in dezelfde periode tevens
een bezoek plaats van scholieren uit de Poolse stad Lublin. Georganiseerd door de stichting IJU
en ontvangen door de Commissie voor vrede en ontwikkeling en het Platform, lijkt de door burgemeester Drijber zo gewenste uitwisseling tussen ‘gewone burgers’ eindelijk succes te hebben.

En met de jaarlijkse Vredesweek?
Daar is de SAV in zijn september-Nieuwsbrief kort over: de tijd
dringt! Het is het motto waarmee op 24 september 1988 de
startbijeenkomst van het conciliair proces (voluit: het conci-liair
proces voor vrede, gerechtigheid en behoud van de schep-ping)
plaatsvindt. Georganiseerd door de Raad van Kerken Arnhem
vindt die zaterdag op het Nederrijn College in Arnhem-Zuid
een groots opgezette ontmoeting plaats tussen kerkelijke en
niet-kerkelijke mensen die allen één ding met el-kaar delen: de
zorg over de toekomst van de wereld. Vandaar dat er niet alleen
informatieblokken zijn over de situatie van vluchtelingen en
plaatselijke armoede, met name alleenstaande moeders in de
bijstand, maar ook video’s worden getoond over de
Arnhem Mondiaal

203

Stichting Doca

kernproeven in de Pacific en de protesten tegen kernwapens. En vandaar dat er ook aandacht is
voor de kwaliteit van voedsel en de bedreiging van het regenwoud. En vandaar dat de ge-meente
Arnhem haar ‘Gifbus’ ingezet heeft om de aanwezigen te wijzen op de noodzaak van afvalscheiding en de bescherming van het milieu.
De oproep om deel te nemen aan de workshops laat niets aan duidelijkheid te wensen over:
‘Meer dan ooit zijn wij er ons van bewust dat de ondergang van de wereld binnen ons handbereik is. Meer dan ooit dienen wij er ons van bewust te zijn dat het ónze verantwoordelijkheid
is om dit in Gods naam te verhinderen. De tijd dringt!’ De bijeenkomst is met 300 deelnemers
een succes te noemen, zo stelt de SAV met een terugblik in zijn oktober-Nieuwsbrief. Alleen
heeft de pers het laten afweten. Maar daarvan afgezien moet de opkomst gelet op de verspreiding van maar liefst 20.000 folders in de weken voorafgaand aan de bijeenkomst, eigenlijk een
tegenvaller worden genoemd.

En wat dies meer zij
Die terugloop in belangstelling voor het vredes- en ontwikkelingswerk – in kwantitatieve zin
althans – beperkt zich in de tweede helft van de jaren 80 niet tot Arnhem. In analyses die na afloop van ‘the roaring eighties’ verschijnen, wordt veelal het herstel van de economie als belangrijkste oorzaak voor deze terugval genoemd. Ook de breed gevoelde teleurstelling dat grote demonstraties en een volksraadpleging er uiteindelijk niet toe doen wanneer het gaat om internationale vraagstukken waarbij een klein land als Nederland – ondanks ‘the Dutch disease’ – toch
maar een kleine, onbeduidende speler in de mondiale politieke arena blijkt te zijn.
Hoe dan ook is het een feit dat in Arnhem in twee jaar tijd het aantal vredes- en ontwikkelingsorganisaties halveert van 35 naar zo’n 17. Ook de derde Arnhemse wereldwinkel die in Arnhem-Zuid was opgericht, ruimt in 1988 het veld nadat het onderkomen onder in een flat ten
prooi is gevallen aan overlast en vervuiling. Wereldwinkel-boekhandel De Rooie Arnhemmer is
dan inmiddels ook al ter ziele, voornamelijk als gevolg van het inzakken van de (linkse) boekenmarkt. Nog even lijken het Arnhems Axie Archief (AAA) en de Alternatieve Bieb, die in het
leeggekomen pand trekken, enig soelaas te bieden. Maar het zijn feitelijk niet meer dan de
stuiptrekkingen van een actieperiode die zijn weerga sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog (en niet alleen in Nederland) niet kent. Het is de periode die, midden jaren 80, als het
einde van De beweging de geschiedenis zal ingaan. Toch dekt deze betiteling de werkelijkheid
niet geheel. In kleiner verband en daarmee vaak buiten het zicht van de toonaangevende media
om, vinden op maatschappelijk terrein tal van initiatieven plaats die hun oorsprong juist in de
hectische jaren 80 hebben. In het volgende deel zullen deze activiteiten belicht worden.
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Deel 7
1989
Waarin beschreven wordt hoe het vredes- en ontwikkelingswerk
in Arnhem vaste voet op bestuurlijke bodem krijgt en
in Berlijn de Muur valt
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Hoofdstuk 1

Stagnatie
Het jaar 1989 wordt ingegaan met twee nota’s die kort tevoren (november 1988) zijn opgesteld.
Van gemeentewege is dat het voorstel om te komen tot de oprichting van een stichting om het
pas verkozen ontwikkelingsproject in de wijk Villa el Salvador in Lima vorm te geven (Organisatiestructuur met betrekking tot het project Villa el Salvador). En van de kant van het Platform
Vrede en Ontwikkeling (met nog voluit Platform Vredebevordering en Ontwikkelingssamenwerking op de omslag) is dat de nota Naar Gerechtigheid en Vrede, in feite het beleidsplan
1987-1990, maar dan in een nieuw, geactualiseerd jasje.
Het voorstel van gemeentezijde om het project Arnhem-Lima een stichtingsvorm te geven moet
het mogelijk maken dat het project in financiële zin en als adviesorgaan richting gemeente zelfstandig kan functioneren. Wel wordt het van belang geacht dat een breed bestuur die stichting
gaat leiden en het liefst met een voorzitter die geheel onafhankelijk is. Om de relatie met het gemeentebestuur te borgen wordt tevens voorgesteld om een ambtelijk vertegenwoordiger in het
bestuur op te nemen. In weerwil van wat eerder in de raadscommissie is gesteld, zal een stedenband met Lima, als het aan de gemeente ligt, er volgens de nota niet snel komen: ‘Zolang er nog
geen daadwerkelijke uitvoering wordt gegeven aan projecten welke leiden tot bewustwording
van de Arnhemse bevolking lijkt iedere actie in het kader van het komen tot een stedenband met
Lima (Villa el Salvador) op dit moment prematuur.’
De andere nota betreft de toekomst van het Arnhemse
vredes- en ontwikkelingswerk. Het Platform houdt het
in dit stuk tamelijk algemeen. Dat is des te opmerkelijker omdat het gezien de actualiteit (niet alleen ZuidAfrika en Arnhem-Lima, maar ook de afkalving van
het draagvlak in den lande voor het vredeswerk en het
dalend aantal vredes- en ontwikkelingsorganisaties in
Arnhem zelf) voor de hand zou liggen om juist op die
actualiteit in te grijpen. De Platformvergadering van 1
december 1988 staat echter vooral in het teken van de
weergave in de nota van oorzaak en gevolg met betrekking tot Derde Wereldproblematiek en vredesvraagstukken. Wel wordt op die vergadering Aris Kon tot
voorzitter herkozen. Een van zijn eerste handelingen
zal het schrijven van een afscheidswoord zijn in de
laatste Nieuwsbrief van de SAV. Na 36 nummers
staakt de redactie het samenstellen van het blad: ‘Krantenknipsels over Arnhemse ‘vredesfeiten’ namen allengs de plaats in van zelfgeschreven artikelen, door
de groepen in de SAV, door individuen of de redactie zelve. Er gebeurt evenwel sporadisch nog
wel het een en ander aan vredeswerk en aanverwante activiteiten in het Arnhemse; ook de
gemeente (adviescommissie en Platform) doet links en rechts het nodige. Dat laatste verdient
ook aan-dacht, steun en bekendmaking, maar rechtvaardigt niet langer een uitgave als de onze.’
Vervolgens komt het Platform op 11 januari 1989 opnieuw bijeen om zich over genoemd
beleidsplan te buigen. Want juist het beschouwende karakter van het document blijkt tot interne
discussie te hebben geleid: hoe dieper op de relatie oorzaak-gevolg van de mondiale vredes- en
ontwikkelingsproblematiek wordt ingegaan, hoe duidelijker de onderlinge verschillen tussen de
lid-organisaties worden. Vooral de Stichting Geweldloze Weerbaarheid, ’t Kan Anders en de
Werkgroep Politieke Partijen van de SAV wijden er forse verhandelingen aan. Uiteindelijk zal
het tot mei 1989 duren voordat er een beleidsvisie (de derde versie) ligt die de goedkeuring van
alle leden kan wegdragen.
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Hapering stedenband Arnhem-Gera
Maar niet alleen binnen het Platform stagneert het tempo. Ook de in 1987 opgezette stedenband
met Gera dreigt vast te lopen. Burgemeester Horst Jäger heeft namelijk laten weten dat hij zijn
bezoek aan Arnhem, dat voor mei 1989 gepland staat, afzegt vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in de DDR die maand. De moeite die burgemeester Drijber gedaan heeft om beide
agenda’s op elkaar af te stemmen is tevergeefs geweest en bovendien, zo schrijft hij op 22
november 1988 terug aan burgemeester Jäger, zullen ze elkaar dan niet meer in functie kunnen
ontmoeten gezien het feit dat hij per 1 mei terugtreedt als burgemeester van Arnhem. Na 9 jaar
burgemeester van deze stad te zijn geweest gaat hij met pensioen. Dus dringt Job Drijber aan op
een officiële ontmoeting vóór die datum, niet zozeer bij zijn collega in Gera zelf (‘Ik wens u
persoonlijk alle goeds toe.’), als wel per brief aan mevrouw Rosemarie (Romi) Kliemchen,
werkzaam voor de Liga für Völkerfreundschaft te Berlijn (en tevens functionaris van de
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) met de nodige bijbedoelingen zoals later zal
blijken). In de brief spreekt burgemeester Drijber zijn teleurstelling uit over de afzegging door burgemeester Jäger en dringt
erop aan om ‘de betrekkingen tussen Gera en Arnhem nog eens
vanuit Berlijn te oliën.’ Hij windt er bij dat verzoek geen doekjes
om: ‘Mijn laatste brief aan de heer Horst Jäger is dan ook weliswaar beleefd maar eigenlijk tamelijk hard. Wij kunnen het maar
moeilijk verkroppen dat de burgemeester na alle uitnodigingen
ons nu moet schrijven dat hij vanwege de voorbereidingen van de
verkiezingen geen plannen kan maken voor een bezoek aan Arnhem komende maand mei. Daarbij komt dat hij in zijn brief überhaupt niet ingaat op de voorstellen voor uitwisselingen komend
jaar. Waarom anders hebben wij in ons partnerverdrag een bepaling opgenomen dat er ieder jaar een programma voor het volgend jaar overeengekomen wordt?’
Dat het burgemeester Drijber ernst is blijkt ook uit de brief die hij diezelfde 28 e november laat
uitgaan aan Margot Honecker, minister voor Volksonderwijs en echtgenote van partijleider en
staatshoofd Erich Honecker. Ook hierin refereert hij aan de afspraken die er tussen Arnhem en
Gera gemaakt zijn om juist tot uitwisselingen tussen jongeren uit beide steden te komen: ‘Wij
zouden het zeer waarderen als uwerzijds spoedig groen licht wordt gegeven voor de realisering
van de uitwisseling tussen de Lorentz Scholengemeenschap en de Rudolf-Scheffel-Oberschule.
In de overtuiging dat jonge mensen in een sfeer van ongedwongen ontmoeting, de basis kunnen
leggen voor een wereld waarin oorlogen nog slechts geschiedenis zullen zijn, wensen wij u nu
reeds van harte een goed en vredevol 1989 toe.’
De persoonlijke inzet van burgemeester Drijber zal zijn vruchten afwerpen en burgemeester
Jäger zal alsnog in maart ’89 naar Arnhem komen. Maar eigenlijk is de toon al gezet en moet
worden geconcludeerd dat de formele stedenband met Gera die op 13 april 1987 werd ondertekend, al binnen twee jaar aan ernstige slijtage onderhevig is geraakt.
De uitwisseling tussen scholieren die voor het voorjaar van 1989 staat gepland zal dan ook geen
doorgang vinden tot grote teleurstelling van docenten en scholieren van de Lorentz Scholengemeenschap. Rector Gerrit Boersma in de Gelderlander van 16 februari 1989 daarover: ‘Wij
moeten zeker een half jaar tevoren weten of een werkweek doorgaat. Die tijd heb je nodig om
voorbereidingen te treffen. In november hadden we nog geen bericht van het ministerie in
Berlijn. Dat heeft trouwens nog niets van zich laten horen.’
Ook de geplande komst in de krokusvakantie van een groep Duitse scholieren uit Gera vindt om
die reden geen doorgang. Wel lukt het om afspraken te maken tussen Akzo en het bedrijf VeB
(Volkseigenes Betrieb) Die Modedruck waarna een afvaardiging van de ondernemingsraad van
Akzo naar Gera afreist. Maar dat is dan wel een half jaar later dan de bedoeling was.
Niettemin stelt gemeentelijk voorlichter Jan Ram in maart – en nog voor de komst van
burgemeester Jäger – een Uitwisselingsprogramma Arnhem-Gera 1989-1990 op, zoals afgesproken in het vriendschapsverdrag tussen beide steden. Daarin staat het voorstel om niet alleen
alsnog tot genoemde scholierenuitwisseling over te gaan, maar ook tot een bezoek te komen van
een delegatie van de Arnhemse woningbouwverenigingen aan Gera. Plus een uitwisseling op
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het gebied van fotografie, sport en cultuur. Dit laatste in verband met het naderende 15-jarig
bestaan van de Vereniging Nederland-DDR. En tenslotte het bezoek van een groep lichamelijk
gehandicapte scholieren van de Revalidatie Scholengemeenschap aan een soortgelijke instelling
in Gera.
Bovenaan het wensenlijstje staat echter het nakomen van de afspraak die al in 1987 met de gemeente Gera is gemaakt om scholieren van de Lorentz Scholengemeenschap en de Rudolf
Scheffel Oberschule met elkaar kennis te laten maken tijdens een uitwisseling. Het nakomen
van die afspraak zal moeten leren of de vriendschapsband tussen beide steden meer is dan een
symbolisch verdrag. Of zoals Jan Ram het in zijn voorstel formuleert: ‘Zij is nu min of meer een
testcase voor de vorderingen die in de relatie tussen onze stad en Gera gemaakt zijn.’

Hoofdstuk 2

Duw- en trekwerk
Het Platform Vrede en Ontwikkeling komt in de eerste maand van 1989 maar liefst driemaal
bijeen. Behalve de in het vorige hoofdstuk al aan de orde gekomen beleidsdiscussie, is er de
vraag naar ambtelijke bijstand van de gemeente Arnhem die de
agenda bepaalt. Verder leidt het verzoek vanuit de landelijke
anti-apartheidsbeweging aan gemeenten om financieel bij te
dragen aan een ANC-kantoor in Amsterdam tot de nodige discussie. De groepen die zich principieel tegen elke vorm van geweld keren wijzen het verzoek af. Het African National Congress voert immers behalve een publicitaire strijd ook een gewapende opstand tegen het aprtheidsbewind in Pretoria. Niettemin
besluit de gemeenteraad om met een bescheiden bijdrage aan
het verzoek te voldoen.
Wat de kwestie rond de ambtelijke bijstand betreft, speelt vooral
de aanstaande reorganisatie binnen het gemeentelijk apparaat
een rol. Wil de secretariële ondersteuning van het Platformwerk
intact blijven, dan zal het Platform moeten aangeven hoeveel
projecten vanuit de afdeling Voorlichting (Jan Ram, Heleen
Mudde en Hilde Paulus) met hoeveel uur per week ondersteund
moeten worden. Gezien de interne discussies die op dat moment bij het Platform spelen en het
gebrek aan ervaring om met dit soort ambtelijke kwesties om te gaan, een lastige opgave.
Aan de inzet bij de voorlichtingsafdeling ligt het niet. In afwachting van particulieren die zich
als bestuurslid voor de op te richten stichting Arnhem-Lima opgeven, gaan de betreffende ambtenaren zelf aan de slag met het organiseren van een kinderfestival: ‘Op woensdagmiddag 15
februari a.s. gaan 300 Arnhemse kinderen even proberen in de huid te kruipen van hun leeftijdgenootjes in Villa el Salvador in Peru. Ze gaan schoenpoetsen en zelfgemaakte spullen aan de
man brengen zoals speelgoed, sieraden, hapjes, koek en snoep of houden een sponsorloop. Het
geld dat ze verdienen gaat naar kinderen aan de andere kant van de wereldbol, die dit soort
werk elke dag moeten doen om in leven te blijven.’
Het Arnhemse initiatief maakt deel uit van de landelijke actie Kinderen werken aan hun
toekomst. Na een hele dag werken in en rond buurthuizen zullen de kinderen met een bus worden opgehaald en naar het stadhuis worden gebracht waar ze op limonade worden getrakteerd en
waar burgemeester Drijber het geld in ontvangst zal nemen om het aan de Novib over te dragen.
De dag wordt een succes en is daags erna te zien in het tv-programma Tros Aktua Junior.
Ook de viering van Internationale Vrouwendag op 8 maart wordt in Arnhem in het teken gezet
van Villa el Salvador, waarbij de gemeente de Arnhemse vrouwen een informatief en muzikaal
programma in het stadhuis aanbiedt.
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Tot een bestuur voor de nieuw op te zetten stichting Arnhem-Lima leiden deze initiatieven echter niet. Tot tweemaal toe wordt in mei een oproep geplaatst op de gemeentepagina van de huisaan-huis krant De Arnhemse Koerier, maar aanmelding blijft uit. Zelfs vier themabijeenkomsten die in
mei en juni worden gehouden leveren niet het gewenste resultaat op. Toch wil men bij de afdeling
Voorlichting van geen opgeven weten. Er wordt tot een
ultieme poging besloten: een stedelijke actiedag in september. Met de moed der wanhoop laat voorlichtingsambtenaar Heleen Mudde een rondschrijven uitgaan:
‘Zonder vrijwillig(st)er zal het heel moeilijk worden om
deze dag ook werkelijk te realiseren. Er zijn mensen
nodig voor de inrichting van de school, het opzetten
van de verschillende tentoonstellingen, het wegwijs maken van bezoekers, begeleiding van optredende personen, technische zaken enz., enz. Van tevoren moeten
affiches verspreid worden, uitnodigingen worden verzonden en allerlei laatste haast- en regelklusjes zullen
opeens opdoemen.’

Stichting Arnhem-Lima
En dan toch nog – in die augustusmaand van 1989 – melden zich vijf Arnhemmers aan voor een
bestuursfunctie bij de op te zetten stichting Arnhem-Lima. Het zijn Wim Dieleman, Nettie
Hulsbos-de Boon, Evert Snetselaar en Koos de Zeeuw, stuk voor stuk Arnhemmers die hun
sporen in het maatschappelijk werk in Arnhem hebben verdiend. De vijfde kandidaat Martin van
der Meer, een bekend Arnhems FNV-bestuurder in die dagen, wordt – met zijn toestemming –
‘in portefeuille’ gehouden in een poging nog een vrouwelijk bestuurslid te vinden.
De statuten zijn dan inmiddels gereed om bij de notaris te kunnen laten bekrachtigen: ‘De
stichting stelt zich ten doel om: inwoners van Arnhem bewust te maken van: a. de situatie van
mensen in ‘Villa el Salvador’, Lima en de oorzaken daarvan en b. vergelijkbare situaties van
Arnhemse burgers ten einde beide situaties te kunnen beoordelen naar normen van rechtvaardigheid en solidariteit.’ En voorts ‘Voorwaarden te scheppen tot het ondernemen van aktiviteiten ter bereiking van een rechtvaardiger samenleving.’
Gezien de armoedige situatie waarin de bewoners van Villa el Salvador verkeren in hun van
leem en rietmatten opgetrokken hutjes, lijkt de tweede doelstelling in de statuten wat geforceerd. Maar feit is dat ook in die jaren in een welvarende stad als Arnhem stille armoede heerst
en het alleenstaande moeders vaak niet lukt om hun kinderen de voeding, kleding en scholing te
geven die ze nodig hebben om gezond mee te kunnen komen met hun leeftijdgenootjes.

Burgemeester Jäger van Gera toch naar Arnhem
Op 8 maart ’89 stuurt de gemeente Arnhem een in de haast opgestelde uitnodiging rond: ‘Binnenkort verwachten wij het bezoek van burgemeester Horst Jäger van onze jumelagepartner
Gera in de DDR. Hij zal van 17 tot 21 maart in Arnhem verblijven. Het is zijn eerste persoonlijke kennismaking met Arnhem.’ De ontvangst van burgemeester Jäger gaat gepaard met toespraken, de opening van de tentoonstelling van foto’s die het Arnhems Foto Kollektief over
Gera heeft gemaakt en een rondetafelgesprek met Arnhemse organisaties, waaronder het Platform Vrede en Ontwikkeling. Na het nodige duw- en trekwerk door met name burgemeester
Drijber zelf, lijkt de stedenband Arnhem-Gera alsnog handen en voeten te krijgen. Wel moet er
nu hals over kop een goedlopend programma voor die vier dagen worden opgezet: ‘Wij
realiseren ons dat deze uitnodiging u op een laat tijdstip bereikt. De officiële aankondiging van
het bezoek bereikte ons echter zeer onlangs. Hopelijk wilt u dat als een verontschuldiging aanvaarden.’
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Eenmaal met burgemeester Jäger aan tafel laat burgemeester Drijber weinig van zijn irritatie
over deze gang van zaken merken. Hij ziet het als een ervaring en toont zich een gastheer,
ofschoon niet zonder lichte ironie: ‘Wij hebben de afgelopen periode geleerd, moeten leren, dat
de weg tussen onze beide steden niet zonder obstakels is. Wanneer wij er een tegenkomen is een
eerste, hopelijk begrijpelijke, reactie er een van teleurstelling en soms ook van lichte verwondering. Wanneer die is weggeëbd breekt het besef door dat die obstakels nu juist de aanleiding
vormen tot ons weloverwogen besluit om onze gemeenten en daarmee onze burgers in een
partnerschaft te verenigen. Zonder die obstakels zouden wij elkaar niet gevonden hebben.’
Namens het Platform neemt Bert Oostveen deel aan het rondetafelgesprek dat op de toespraak
van burgemeester Drijber volgt. Of het voorstel van de Zweedse premier Olaf Palme om tot een
veiligheidsdiscussie tussen de BRD en de DDR te komen kans van slagen heeft? Of men zich in
de DDR ook druk maakt om de wereldbedreigende milieuvervuiling? Hoe men in de DDR aankijkt tegen de Europese eenwording? En of het klopt dat de hervormingen in de Sovjet-Unie
sneller verlopen dan in de DDR zelf? En tenslotte: hoe zit het met de wapenwedloop?
De plaatselijke pers besteedt veel aandacht aan het bezoek van de burgemeester uit Gera. De
Arnhemse Courant in haar editie van 20 maart ’89 en daarbij inhakend op de vragen van Bert
Oostveen: ‘Jäger wijst erop dat Honecker in januari plannen bekend heeft gemaakt voor de
eenzijdige reductie van het leger van de DDR met onder meer 10.000 man, zes pantserregimenten, 600 tanks en 50 gevechtsvliegtuigen. Tegelijkertijd maakte Honecker bekend dat
een deel van de Sovjetstrijdkrachten (waaronder vier tankdivisies) gedurende de komende twee
jaar worden teruggetrokken.’
In hetzelfde artikel wordt burgemeester Jäger geciteerd wanneer de zin van een jumelage en de
kracht van de vredesbeweging aan de orde komen: ‘Ik denk dat beide steden zeker invloed kunnen uitoefenen op het proces van ontwapening. En wel
eenvoudigweg omdat we op deze wijze de mensen
wakker houden. Het is goed om hen er iedere keer
weer op te wijzen dat we niet moeten ophouden om
voor de vrede te strijden.’
Een dag later meldt dezelfde krant dat de beide burgemeesters een gezamenlijke verklaring hebben opgesteld waarin namens de burgers van beide steden
het besluit tot eenzijdige stappen tot ontwapening van
het nationale leger in de DDR en de terugtrekking van
de Sovjet-troepen wordt gesteund. Bovendien worden
‘alle voorstellen tot radicale tweezijdige nucleaire en
conventionele ontwapening door de burgers ondersteund’, zo laten de beide burgemeesters
weten aan de delegaties van Nederland en de DDR die op dat moment in Wenen aan de
onderhandelingen over ontwapening in Europa deelnemen.
Zo lijkt het bezoek van burgemeester Jäger toch nog een succes te worden, want beide burgemeesters komen ook nog overeen om in oktober een gezamenlijke manifestatie in Arnhem te
houden rond het 40-jarig bestaan van de DDR en het 15-jarig bestaan van de Vereniging
Nederland-DDR. Behalve vertegenwoordigers uit beide steden zullen ook andere steden die jumelages tussen Nederland en de DDR onderhouden (Amsterdam-Berlijn, Zaanstad-Zwickau,
Rotterdam-Dresden en Delft-Freiberg) worden uitgenodigd.
Alleen de geplande maar telkens uitgestelde uitwisseling tussen de scholieren van de Lorentz
Scholengemeenschap en de Rudolf-Scheffel-Oberschule zal geen doorgang kunnen vinden.
Eerst zal er een verdrag moeten worden gesloten tussen de beide nationale ministeries van onderwijs.
En zo lijkt het toch weer uit te draaien op een uitwisseling tussen hoogwaardigheidsbekleders in
plaats van de door burgemeester Drijber zo gewenste uitwisseling van gewone burgers. Aan zijn
inzet heeft het niet gelegen. Sterker nog, het bezoek van burgemeester Jäger aan de stad Arnhem
wordt afgesloten met de uitreiking van de Gouden Naald, een onderscheiding voor de vrede die
Frau Kliemchen van de Liga für Völkerfreundschaft burgemeester Drijber op de revers speldt.
En burgemeester Jäger zal op 19 maart 1989 de eerste Duitser zijn die officieel een krans legt op
de Airborne begraafplaats in Oosterbeek om daarmee de gesneuvelde geallieerde militairen te
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herdenken die vielen in de Slag om Arnhem. Dezelfde Geallieerden overigens die op 6 april
1945 met luchtaanvallen de stad Gera verwoestten.

Hoofdstuk 3

Vredesvraagstukken en bedrijfsleven
Mag het tegenbezoek van de scholieren van de Lorentz Scholengemeenschap aan Gera – ondanks de persoonlijke inzet van burgemeester Drijber – voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld, anders ligt het met het bezoek van een deputatie van Akzo Polymeren aan de Oost-Duitse stad.
Onder leiding van locatiedirecteur E. Fontein
brengt een vijftal werknemers van het Arnhemse bedrijf waaronder twee leden van de
ondernemingsraad, in april ’89 een bezoek
aan het textielbedrijf Die Modedruck in Gera.
Dagblad de Gelderlander wijdt er daags na
terugkomst van de delegatie een halve pagina
aan waarbij directeur Fontein uitgebreid aan
het woord komt: ‘We hebben daar uitgesproken dat we er met enige scepsis heen waren
gegaan, maar dat we het bezoek als heel prettig hebben ervaren. Er zijn soms zeer intensieve persoonlijke contacten geweest. We kregen niet de indruk dat we met geselecteerde
personen te maken hadden.’
Het textielbedrijf Die Modedruck GmbH in Gera Hoewel de Akzo-directeur in zijn algemeenheid onderschrijft dat dit soort contacten tussen Oost en West tot een beter wederzijds begrip leiden, blijkt hij toch geen voorstander van een
herhaling van de uitwisseling: ‘Je kunt na dit contact tussen twee bedrijven met een textiele
traditie denken aan twee metaalbedrijven of bijvoorbeeld aan Billiton en het mijnbouwbedrijf in
Gera.’
Ook burgemeester Jäger voelt daar wel voor. Tijdens zijn bezoek in maart aan Arnhem, heeft hij
ook een rondleiding gekregen bij het bedrijf KEMA. Uit het aprilnummer van Van den Brink,
het personeelsblad van het bedrijf in die jaren: ‘Jäger denkt daarbij aan een uitwisseling van
KEMA-technici met technici van een onderzoeksinstituut nabij Gera. Aan de uitwisseling ligt
geen ander motief ten grondslag dan elkaar beter te leren kennen.’
Het zal aan het pragmatisch karakter van het Arnhemse bedrijfsleven hebben gelegen dat het
van verdere uitwisselingen tussen de bedrijven uit Gera en Arnhem niet meer komt. Of zoals
een van de Akzo-delegatieleden het, terugkijkend op haar wandeling door Gera, uitdrukt: ‘Je
kunt er vrijwel alles kopen. Alleen, wat heb je ervoor over? Een nieuwe kleurentelevisie kost wel
even zesduizend Oostmarken.’ Inderdaad, als lucratief afzetgebied voor nieuwe producten vanuit
West-Europa is Oost-Duitsland in die jaren nog niet geschikt.

Multinationals in Arnhem
Voor de Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca) is juist die vorm van pragmatisme de
aanleiding om het Arnhemse bedrijfsleven tegen het licht te houden. In opdracht van de Stichting Derde Wereld Centrum Arnhem (DWC) is in 1986 een begin gemaakt met een onderzoek
naar de rol van multinationale ondernemingen in Arnhem.
Het DWC maakt in haar beginjaren deel uit van het Platform Vrede en Ontwikkeling en is
voortgekomen uit de wereldwinkel-boekhandel De Rooie Arnhemmer. Deze wereldwinkel –
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een afsplitsing eindjaren 70 van de Wereldwinkel Kortestraat – heeft kort na het ter ziele gaan
van ‘het linkse boek’ medio jaren 80, ook zelf het loodje gelegd. Voor De Rooie Arnhemmer is
het leggen van verbanden tussen bevrijding en emancipatie in ontwikkelingslanden en de dominante rol van het Westen altijd uitgangspunt geweest. Met het ondersteunen van Derde Wereldorganisaties in Arnhem en het organiseren van cursussen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, probeert het DWC de lijn van De Rooie Arnhemmer voort te zetten. Daarbij
stuit het centrum telkens opnieuw op de rol van het bedrijfsleven dat zich op het gebied van ontwikkelingssamenwerking scherp is gaan profileren. Eerst als uitvoerder van de zogeheten
gebonden hulp, een vorm van ontwikkelingshulp waarbij het ontvangende land verplicht is om
bij het besteden van ontwikkelingsgelden een beroep te doen op het bedrijfsleven uit het donerende land. Later steeds vaker bij conflicten rond milieuvervuiling, de onderdrukking van
vakbonden, wapenleveranties en innige contacten met dictaturen. Het is de conclusie die ook al
binnen het collectief van De Rooie Arnhemmer was getrokken: naarmate het bedrijfsleven zich
na afloop van de Tweede Wereldoorlog steeds meer is gaan internationaliseren, is ook de macht
van deze ondernemingen exponentieel gegroeid met alle gevolgen van dien voor de positie van
ontwikkelingslanden die met het leveren van grondstoffen, goedkope arbeidskrachten en energievoorraden de wingewesten van de 20e eeuw zijn geworden.
Het onderzoek van Doca beperkt zich om die redenen dan ook niet tot de relatie tussen het
Westen en de Derde Wereld, maar inventariseert van alle 21 multinationals die Arnhem in die
jaren ‘rijk’ is, ook hun rol in de wapenproductie, al of niet
door hen gepleegde fraude, hun rol tijdens de Tweede
Wereldoorlog, hun betrokkenheid bij atoomindustrie
enzovoort.
Het boek, getiteld Multinationals in Arnhem, verschijnt
op 3 april 1989 en wordt goed ontvangen in de pers. Dagblad de Arnhemse Courant daags na de presentatie en
daarbij de auteur citerend: ‘Het was frappant in de onderzoeksperiode vast te stellen op welke wijze deze bedrijven
goede sier maakten met de bouw van zuiveringsinstallaties en filtersystemen en tegelijkertijd voortgingen
met de lucht, het water en de bodem nog ernstiger te
vervuilen dan ze al zijn. Alleen al de beperking in dit
onderzoek tot een registratie van wat in de jaren 80 in de
pers is gekomen omtrent ‘milieu-incidenten’, geeft voor
elk van de bedrijven een lange lijst te zien.’
Het boek zal in de jaren erna de opmaat betekenen voor een hele serie publicaties en procedures,
soms tot aan de Raad van State toe, waarbij bedrijven als Shell, Billiton, Akzo Nobel en BASF
door Doca aan de schandpaal worden genageld. Soms tot irritatie ook van het gemeentebestuur
dat voor een publicatie van Doca over de rol van Akzo Nobel in de militaire productie een
onderzoeksubsidie weigert.
De stichting Doca zal pas in januari 1995 en na lang aandringen van Bureau Vront-ambtenaar
Jan Ram en Platformvoorzitter Bert Oostveen, tot het Platform Vrede en Ontwikkeling toetreden.

Shell in Zuid-Afrika
Een Doca-publicatie die nog wel op instemming van gemeentewege kan rekenen is aan Multinationals in Arnhem voorafgegaan en draagt als titel De Zuid-Afrika motie in de gemeenteraad
van Arnhem (1988). Op verzoek van een Nijmeegs antifascisme-comité is door de stichting een
overzicht gemaakt van de perikelen rond het door de gemeente Arnhem voorgestelde voorkeursbeleid jegens bedrijven die investeren in de Zuid-Afrikaanse Frontlijnstaten. Met dit beleid
hoopt burgemeester Drijber te kunnen ontsnappen aan een schorsing door de Kroon (want geen
daadwerkelijke boycot). Al spoedig zal echter blijken dat ook deze Arnhemse variant niet op
instemming van het kabinet kan rekenen. Arnhem zal vanwege aantasting van artikel 1 van de
Grondwet opnieuw bakzeil moeten halen, een gang van zaken die Arnhem nog lang zal aanArnhem Mondiaal
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kleven en die ook een negatief bijeffect zal blijken te hebben op het gemeentelijk vredes- en
ontwikkelingsbeleid.
Begin 1989 is daar de voorbode al van te zien wanneer het Komitee Shell uit Zuid-Afrika zich
met een rondschrijven aan alle gemeenten in Nederland richt: ‘Centraal in de voorjaarsplannen
staat het Shell Research komplex in Amsterdam-Noord. Dit komplex is betrokken bij de ondersteuning van de Shell-vestigingen in Zuid-Afrika. Het plan is een meer dagen durende
spektakel-aktie te organiseren die een kombinatie zal moeten
worden van (straat)theater, muzikale omsingeling, demonstratie, tijdelijke blokkades en spektakel. Bovendien zullen in
meerdere zalen in de stad middag- en avondprogramma’s
gewijd zijn aan o.a. informatie, diskussies, thema’s, films en
tentoonstellingen. De eis die we aan de dagen willen verbinden is dat Shell zich terugtrekt uit Zuid-Afrika in overleg met
de Zuid-Afrikaanse vakbondsorganisaties.’
De oproep tot deelname en een bescheiden ondersteuning
per gemeente van f 100 à f 150, haalt nog wel de gemeenteraadsvergadering van 13 maart, maar de reacties zijn lauw
en wanneer de inmiddels geopende ANC-vestiging in
Amster-dam zich in juli tot de gemeente Arnhem wendt met
opnieuw een verzoek om een donatie, wordt dit geweigerd:
‘Hoewel wij het belang van het kantoor in Nederland van
harte ondersteunen, ligt het niet in de lijn van het
gemeentelijk anti-apartheidsbeleid in de toekomst de
jaarlijkse exploita-tietekorten van uw kantoor te
subsidiëren.’

Hoofdstuk 4

Burgemeesters in vredestijd
‘Wie had kunnen denken dat deze burgemeester zich in een tijd van 7 à 8 jaar zo betrokken zou
gaan voelen bij het gemeentelijk vredesbeleid? Wij vanuit de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen hebben het niet vermoed. Ik herinner mij nog dat Jan de Kleijn en ondergetekende
in juni 1983 aan de burgemeester, in zijn functie van voorzitter van de gemeenteraad, het ‘Vredesprogramma Arnhem’ van de SAV aanboden. We bespeurden nogal wat terughoudendheid en
vraagtekens bij wat de vredesgroepen nu eigenlijk wilden. Op zich wel te begrijpen, want het
was voor het eerst dat burgers er bij de gemeentelijke overheid op aandrongen zich met vredesvraagstukken te gaan bezighouden, een zaak die men toch eerder bij de landelijke overheid
vond thuishoren.’
Het is 25 april 1989 en aan het woord is Bert Oostveen die namens het Platform Vrede en
Ontwikkeling burgemeester Drijber toespreekt. Mr. Job Drijber, op 21 mei 1980 aangetreden als
burgemeester van Arnhem en daarbij Hans Roelen opvolgend, gaat met pensioen. Hij heeft als
pleitbezorger voor de vrede – niet alleen in het college van B&W maar ook als voorzitter van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) – inderdaad een opmerkelijke carrière achter de
rug. Bert Oostveen laat de hoogtepunten in zijn speech nog eens passeren en belicht er twee
van: ‘Zijn bijdrage om het draagvlak voor een te ontwikkelen en ontwikkeld gemeentelijk vredesbeleid zo breed mogelijk te laten zijn in de gemeenteraad. Op die manier zou – ondanks veranderende raadssamenstellingen ten gevolge van verkiezingen – de continuïteit van dit beleid
gewaarborgd kunnen worden. De heer Drijber heeft daarvoor zijn nek uitgestoken, ook gezien
zijn eigen partijpolitieke achtergrond.’ Dat die waarborg toch niet zo stevig was als op dat moment binnen de vredesgroepen wordt gedacht, zal in de jaren daarna blijken. Maar dat onder de
bezielende leiding van burgemeester Drijber een breed gedragen vredes- en ontwikkelingsbeleid
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in de raad is ontstaan, is een feit. Het tweede hoogtepunt waar Bert Oostveen op wijst is de
manier waaróp de burgemeester zijn pleidooi placht te houden: ‘Wanneer je hem zo bezig zag en
hoorde, dan viel hij op door een eigenzinnige, koppige, ja zelfs een eigenwijze Hollandse vasthoudendheid met betrekking tot het voortgang doen vinden van een aantal projecten. Ik denk
daarbij in het bijzonder aan zijn inspanningen om tot een contact met een stad in Oost-Europa
te komen, dus met Gera in de DDR en er dan ook echt inhoudelijk iets van te maken.’
Refererend aan de gouden speld die burgemeester Drijber eerder dat jaar uit handen van
Rosemarie Kliemchen van de Liga für Völkerfreundschaft heeft gekregen als dank voor zijn
inspanningen om de jumelage Arnhem-Gera van de grond te krijgen, overhandigt Bert Oostveen
de burgemeester namens de Arnhemse vredesgroepen een uit goudpapier gevouwen kraanvogel,
het symbool van de wereldvrede.

Terugblik
In het aprilnummer van In Vredesnaam, ‘onafhankelijke vredeskrant voor Nederland’ onder het
hoofdredacteurschap en pionier-dienstweigeraar Adriaan Slooff, blikt burgemeester Drijber
terug op zijn inzet voor het Arnhemse vredes- en ontwikkelingsbeleid. Op de vraag waarom de
burgemeester voorzitter is geworden van een raadscommissie voor vredesvraagstukken zonder
daar een politieke verantwoordelijkheid aan te koppelen, antwoordt de burgemeester: ‘Op
initiatief van de samenwerkende vredesgroepen heeft de raad in haar vorige periode zo’n commissie ingesteld om te bekijken of er voor de stad een vredesprogramma kon worden ontworpen. Daarvan is de burgemeester voorzitter geworden. Weliswaar moet ik me neutraal opstellen, maar ik vond er geleidelijk aan een steeds grotere voldoening in om een vredesbeleid mee
op te zetten dat door brede lagen van de bevolking werd gedragen. Dat was overigens wel de
belangrijkste voorwaarde die ik heb gesteld. Juist als burgemeester kan je iets extra’s bereiken,
namelijk mensen van uiteenlopende overtuiging samenbrengen achter een alles inspirerend
doel.’
Wanneer de Arnhemse Vredesbus ter sprake komt – in 1984 voor het eerst ingezet en vanaf
1990 met een nieuwe inrichting weer langs de scholen trekkend – wijst Job Drijber op de relatie
tussen persoonlijke en mondiale problematiek op vredesgebied: ‘Kijk, we kunnen wel praten
over conflicten tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie of Israël en de Arabieren. Maar ik
vind het wezenlijker om te werken aan conflicten oplossen binnen je eigen wereld, zoals in het
gezin, op school, op je werk. Kortom, in je eigen omgeving. Want als het daar niet lukt, dan is
het in het groot helemaal niet te realiseren.’
Gevraagd naar hoe hij de toekenning van de diverse
vredesprijzen heeft ervaren, is burgemeester Drijber
eveneens duidelijk en toont zich geen liefhebber van
opsmuk: ‘Als je zoiets krijgt vind ik wel dat je verplicht bent om met je vredesbeleid keihard door te
gaan. Ik heb me natuurlijk wel afgevraagd waarom
wij die prijs hebben gekregen. Ik geloof dat het te
maken heeft met ons lidmaatschap van de Wereldunie van Vredessteden en onze actieve rol daarin.
Wij vervullen in de unie het vicevoorzitterschap en
maken ons sterk voor concreet beleid. Want daar schort het nogal aan. Er wordt gepraat met
bekende statements en daar blijft het dan bij. Vandaar dat wij in de zomer een internationaal
jongerenkamp hier organiseren, waarvoor momenteel een programma wordt ontwikkeld.
Verder hecht ik veel waarde aan de vredesprijs die wij in 1986 hebben ontvangen van de Raad
van Europa. Dat is echt een heel bijzondere onderscheiding.’

Opvolging
Burgemeester Drijber wordt op 4 juli 1989 opgevolgd door Paul Scholten, tot die tijd burgemeester van Soest. Net als Job Drijber is Paul Scholten voorzitter van de VNG geweest. Voor
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zijn opvolger heeft burgemeester Drijber dan ook een boodschap die in hetzelfde interview in
het blad In Vredesnaam te lezen valt. Op de constatering dat zijn inzet voor de raadscommissie
voor vredesvraagstukken bepaald niet louter technisch-bestuurlijk is geweest, stelt hij: ‘Ach, die
politieke verantwoordelijkheid had ik wel op me willen nemen. Ik ben trouwens voor alles wat ik
doe verantwoording schuldig aan de raad. Maar ik vind dit een aanvaardbare constructie. De
raad wil het ook zo houden. In het profiel van de nieuwe burgemeester staat dat ook nadrukkelijk. Ik hoop dan ook dat mijn opvolger belangstelling heeft voor vredesbeleid en ontwikkelingssamenwerking.’
Belangstelling voor beide terreinen heeft Paul Scholten, de nieuwe burgemeester van Arnhem,
wel. Zoals af te leiden valt uit een artikel in het januarinummer van Binnenlands Bestuur van
dat jaar: ‘Als gemeenten de gordijnen niet opendoen, als ze die hele trend van internationalisering in een steeds kleiner wordende wereld aan zich voorbij laten gaan, dan zullen ze de boot
missen …’
Aan de mening van burgemeester Scholten zal het dus niet liggen. Hij hangt de visie aan dat gemeenten de blik meer naar buiten moeten richten en zich niet langer kunnen verschuilen achter
het standpunt dat vredes- en ontwikkelingsbeleid louter een zaak is van Den Haag en dus buiten
de raadsagenda moet worden gehouden. Maar kan hij ook het enthousiasme en de vasthoudendheid opbrengen die zijn voorganger tot zo’n karakteristieke pleitbezorger maakten? En belangrijker: zal hij zich daarbij kunnen verlaten op een gemeenteraad die zijn beleid daarin breed
steunt? En de allerbelangrijkste vraag misschien wel: is de Arnhemse vredes- en Derde Wereldbeweging in staat om op cruciale momenten dat gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid
scherp te houden?
Paul Scholten zal tot 2001 burgemeester van Arnhem blijven en in dat jaar worden opgevolgd
door Pauline Krikke. In die twaalf jaar zal er veel op lokaal vredes- en ontwikkelingsgebied veranderen zoals we in de volgende hoofdstukken zullen zien.
Maar het is geen toeval dat juist de naam van burgemeester Drijber is blijven voortbestaan in de
Burgemeester Drijber-prijs die jaarlijks wordt toegekend aan personen of organisaties die zich
verdienstelijk hebben gemaakt in het Arnhemse vrijwilligerswerk.

Hoofdstuk 5

Meibeloftes
Het is mei 1989. Burgemeester Jäger van Gera en Frau Kliemchen van de Liga für Völkerfreundschaft zijn tevreden huiswaarts gekeerd, als we het Arnhemse college mogen geloven dat
dit in een dankbrief aan de organisatoren van het bezoek meedeelt: ‘Onze beide gasten uit de
DDR hebben zich enthousiast uitgelaten over het programma dat voor hun bezoek was
opgesteld. Wij zijn tevreden over het uitwisselingsprogramma dat wij met hen voor dit jaar zijn
overeengekomen. De kennismaking met Arnhemse personen, bedrijven en organisaties hebben
zij bijzonder op prijs gesteld.’
En het is mei 1989 wanneer het Platform voor Vrede en Ontwikkeling zijn derde versie van het
Beleidsprogramma 1987-1990 het licht doet zien. Het document is met 35 pagina’s nog dikker
geworden dan de voorgaande twee versies. Aan degelijkheid geen gebrek dus, maar ondertussen
is er nog steeds geen bestuur voor de op te richten Stichting Arnhem-Lima.
En het is ook mei 1989 wanneer een twintigtal derde- en vierdejaars cursisten Russisch van de
Volksuniversiteit De Coehoorn het gemeentebestuur van Arnhem voorstelt om een vriendschapsband aan te gaan met een stad in de Sovjet-Unie. Een voorstel dat overigens eerder dat
jaar al door de fractie van de PvdA in de gemeenteraad is gedaan, maar op weinig animo bij de
collega-fracties heeft kunnen rekenen. De meerderheid in de raad heeft aangegeven eerst maar
eens te bezien hoe vruchtbaar de stedenband met Gera wordt. Een standpunt dat overigens gedeeld wordt door het Platform Vrede en Ontwikkeling.
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De cursisten zijn echter voortvarend te werk gegaan en hebben inmiddels al een gesprek gehad
met de cultureel attaché op de Russische ambassade die het idee omarmt. Sterker nog, de attaché stelt voor om daartoe contact te leggen met Tbilisi, hoofdstad van de deelstaat Georgië
(niet wetende op dat moment dat Georgië zich spoedig los zal maken uit de Sovjet-Unie en min
of meer op voet van oorlog met Moskou zal komen te staan). De cursisten in een toelichting op
hun voorstel in de Arnhemse Courant: ‘In Nijmegen is al een dergelijke band. Daar is een werkgroep heel actief bezig met het organiseren van lezingen en andere culturele activiteiten. Wij
willen geen band met een heel grote stad als Moskou of Leningrad, want die worden onderhand
overspoeld met informatie uit het Westen. In Rusland zijn er honderden prachtige, onbekende
steden waar wij graag contact mee willen leggen.’
De Commissie voor vrede en ontwikkeling zal zich diezelfde maand over het verzoek van de
cursisten buigen, maar tot een daadwerkelijk contact met Georgië, laat staan tot een stedenband
met Tbilisi, zal het niet komen.

Platform Arnhem tegen Apartheid
En de maand mei brengt een uitbreiding van het Platform Vrede en Ontwikkeling met zich mee,
want besloten wordt om de anti-apartheidsorganisatie PLATA (Platform Arnhem Tegen
Apartheid) als lid toe te laten. Een besluit dat nog grote gevolgen zal hebben zoals we in een
later hoofdstuk zullen zien.
PLATA is in 1988 opgericht als een tijdelijk samenwerkingsverband van organisaties die in
Arnhem acties op touw zetten tegen de apartheid. In de loop van dat jaar is echter de behoefte
ontstaan om er een blijvende organisatie van te maken. Behalve bewustmaking van de situatie in
Zuid-Afrika stelt het platform zich ten doel de
ontwikkelingen in de buurlanden, met name Namibië, te volgen. Daartoe staat scholenwerk op het
programma, maar het platform heeft lokaal ook al
naam gekregen als actiegroep door deel te nemen
aan blokkadeacties tegen Shell.
Wat nog ontbreekt in het beleid van het platform is
een relatie met de gemeente Arnhem. Vandaar dat
Jan Ram, nog altijd actief als ambtelijk ondersteuner van het Platform Vrede en Ontwikkeling en
tevens betrokken bij de werkzaamheden van Lagere
Overheden Tegen Apartheid (LOTA), voorstelt om
gezamenlijk activiteiten op te zetten die de bewustwording van de Arnhemse bevolking over de
apartheidssituatie in Zuid-Afrika moeten vergroten. Een eerste mogelijkheid daartoe is een tentoonstelling van LOTA, die later in het jaar naar Arnhem komt.

Symposium Nederland - DDR
‘Op verzoek van dhr. J. Ram sturen wij u hierbij de begroting voor het te houden symposium op
10 en 11 november a.s. in de Gemeente Arnhem. Het symposium wordt gehouden ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Verenging Nederland-DDR en het 40-jarig bestaan van de
Staat DDR.’
Met dit briefje dient algemeen secretaris Frits Neijts van de Vereniging Nederland-Duitse
Demokratische Republiek op 7 juni 1989 een begroting van f 30.765,- in bij de gemeente Arnhem, een voor die tijd enorm bedrag voor een tweedaagse bijeenkomst. Het leeuwendeel van de
kosten gaat op aan receptie, buffet, lunch en hotelkosten voor de te verwachten 200 deelnemers.
En omdat er ook nog een officiële DDR-delegatie van 25 personen te verwelkomen is, wordt
een extra bedrag gereserveerd van circa f 8.000 dat ten laste van de gemeente Arnhem zal
worden gebracht.
Voorlichtingsambtenaar Jan Ram, inmiddels actief vanuit een eigen gemeentelijk bureau (dat als
Bureau Vront: Bureau voor Vrede en Ontwikkeling de geschiedenis in zal gaan), stelt aan het
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college van B&W voor om een derde van de begroting – tot een maximum van f 10.000 – voor
rekening te laten komen van het budget voor vrede en ontwikkeling en daarnaast de stadhuishal
en de commissiekamers te reserveren voor de ontvangst van de deelnemers. Uit de bij het advies
gevoegde nota: ‘Het 15-jarig bestaan van de Vereniging Nederland-DDR, waar Arnhem
collectief lid van is, krijgt extra cachet doordat het samenvalt met het 40-jaruig bestaan van de
DDR. Al in een vroeg stadium van voorbereiding, in oktober 1988, heeft de vereniging het oog
op Arnhem laten vallen als plaats van viering. Die keus werd ingegeven door de actieve rol van
onze gemeente in het kader van de ontwikkeling van stedenbanden. Als centrale activiteit werd
gedacht aan een symposium over de betrekkingen tussen de beide landen. In een gesprek met
burgemeester Drijber, wethouder Van de Meeberg en de algemeen secretaris van de vereniging
F. Neijts in december vorig jaar, zijn de mogelijkheden afgetast, met name ook op het financiële
vlak. Dat leidde tot een toezegging dat de gemeente organisatorisch en financieel zou bijdragen
wanneer het bestuur van de vereniging Arnhem zou verkiezen. De toezegging werd informeel
door het college bekrachtigd.’
Met het afgrendelen van een maximum bijdrage van f 10.000 lijkt de schade van die toezegging
nog enigszins beperkt, maar met de oorspronkelijke voorwaarde van het stadsbestuur dat bij het
toekennen van gemeentelijk budget voor vredes- en ontwikkelingswerk de bewustwording van
de Arnhemse burgers voorop dient te staan, lijkt bij deze toezegging nogal de hand te worden
gelicht.
En ‘cachet’ of niet, de brief die een week eerder bij de stichting IJU binnen is gekomen waarin
de ‘Kreisleitung Gera-Stadt’ van de Freie Deutsche Jugend in opmerkelijk korte bewoordin-gen
stelt dat niet kan worden ingegaan op de uitnodiging van de Arnhemse stichting om een
jongerenuitwisseling tot stand te brengen, getuigt niet van veel enthousiasme. Dit terwijl de IJU,
als lid van het Platform Vrede en Ontwikkeling, toch gezien wordt als de
organisatie in Arnhem die het meest aan
de weg timmert in de stedenband met
Gera.
Achteraf bezien is het afhouden van dit
particuliere contact dan ook als een teken aan de wand te beschouwen. Want terwijl de
gemeenteraad van Arnhem nog een besluit moet nemen over de inhoudelijke viering van het
jubileum, komt de Vereniging Nederland-DDR met het bericht dat het symposium wordt
afgelast. Secretaris Neijts van de vereniging wil desgevraagd geen toelichting geven op de
interne politiek van de DDR, maar laat in dagblad de Gelderlander van 7 september wel weten
dat een openbare discussie over de oplopende spanningen in de DDR de moeizaam opgebouwde
relatie tussen Nederland en de DDR zou
kunnen schaden: ‘Dan komen er onherroepelijk emoties los. We vrezen dat dit
schade kan berokkenen aan de betrekkingen die zijn gegroeid tussen verschillende gemeenten en de provincie Friesland en de Duitse Democratische Republiek.’
Dat die spanningen snel in omvang zullen
groeien en nog in datzelfde jaar het einde
van de Democratische Duitse Republiek
zullen inluiden, wordt op dat moment aan
beide zijden van de Oost-West grens nog
niet beseft.
9 november 1989: De val van de Berlijnse Muur
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Hoofdstuk 6

45 jaar na dato
Zijn de nationale herdenkingsdagen voor heel Nederland op 4 en 5 mei gesteld, voor Arnhem
ligt dat anders. Weliswaar vindt op 4 mei ook in deze stad een stille tocht en een kranslegging
plaats en wordt ook in Arnhem 5 mei uitbundig gevierd met muziekoptredens en andere festiviteiten, maar soms lijken die beide data overschaduwd te worden door de herdenkingen in de
septembermaand. De Slag om Arnhem in september ’44 laat ook in cultureel en maatschappelijk
opzicht jaarlijks zijn sporen na, al was het alleen maar vanwege het traditionele bezoek aan de
stad in die maand van Britse, Canadese en Poolse veteranen met alle daaromheen georganiseerde herdenkingen en exposities.
In september 1989 is het ’45 jaar na dato’ en het gemeentebestuur besluit om extra inzet en
budget ter beschikkling te stellen voor een ingetogen maar tegelijkertijd uitgebreid programma.
Niet alleen terugblikken op het verleden tijdens de Airborneherdenking is de insteek, maar de
blik ook vooral richten op de toekomst. Om die reden zal er een op een breed publiekgerichte
brochure worden gemaakt over de gemeentelijke betrokkenheid bij vredesbevordering, ontwikkelingssamenwerking en anti-apartheid.
Ook besluit de gemeente om de Vredesbus
weer door de Arnhemse wijken te laten rijden.
De oplegger moet daartoe een grondige opknapbeurt ondergaan want na de eerste serie
rondritten langs Arnhemse basisscholen in
1986 heeft de bus drie jaar stilgestaan. Daartoe
wordt contact gelegd met de Stichting Vredesopbouw te Utrecht (tegenwoordig Stichting
Vredeseducatie geheten), de organisatie die
verantwoordelijk is voor de educatieve inrichting van de bus (de kosten van de opknapbeurt,
zowel aan het casco als aan de inrichting, worden geraamd op f 30.000,-). En er zal in die septembermaand een actiedag worden georganiseerd rond het project Villa el Salvador met als doel
om naast het vergroten van de bekendheid met het adoptieproject onder de Arnhemse bevolking,
geld in te zamelen ter verbetering van de woonomstandigheden in de Peruaanse volkswijk.
Het succes van de manifestatie die dit jaar twee weken zal duren, lijkt verzekerd want er wordt
een kwart miljoen bezoekers verwacht. Maar die zullen toch voornamelijk afkomen op de
Bridge-to-Bridge loop en de Memorial Flight van historische vliegtuigen.
Ondanks de grootse opzet haken de organisaties binnen het Platform Vrede en Ontwikkeling
maar zeer ten dele op het programma in. Weliswaar ontvangt de Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU) in de septembermaand een groep studenten van de Marie Curie Universiteit
van Lublin in Polen, maar die uitwisseling zou zonder het programma van ’45 jaar na dato’ ook
hebben plaatsgevonden. Ook het animo om vanuit het Platform een vertegenwoordiger af te
vaardigen voor deelname aan de bijeenkomst van de Union Mondiale des Villes Martyres, Villes de Paix (Wereldunie van Vredessteden) in Warschau valt tegen. Het Platform lijkt gevangen
te zitten in formaliteiten rond ambtelijke ondersteuning en bestuurswerk. Of zoals Berry Roelofs
bij zijn afscheid als vertegenwoordiger van de MOV-groep (Missie, Ontwikkeling en Vrede) het
Platform dat voorjaar al aanraadt: ‘zelf meer een actief beleid gaan voeren in plaats van reactief
te volgen wat vanuit de gemeente wordt aangeboden.’ Uiteindelijk zal Aris Kon het Platform in
Warschau vertegenwoordigen. En Berry Roelofs wordt opgevolgd door de latere Platformvoorzitter Frits Thijssen.

Programma
Met de opening op 1 september ’89 van een tentoonstelling in de Eusebiuskerk over de belangrijkste gebeurtenissen in de stad vanaf 1944 gaat de manifestatie van start. De slotdag staat gepland voor 17 september. In die periode vertoont Filmhuis Focus een doorlopend filmprogramArnhem Mondiaal
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ma van een week met documentaires en journaalfragmenten uit de voorbije halve eeuw, terwijl
in de avonduren films worden vertoond over wat oorlog doet met mensen. Ook de landelijke
Monumentendag die in die periode valt, wordt voor dit thema benut: de wederopbouw na de
verwoestingen in de stad in 1944 en de restauratie van de stedelijke monumenten vanaf die
fatale septembermaand.
Behalve door het bezoek van veteranen en hun familie krijgt de septembermaand ook een internationaal tintje door een seminar dat de Stichting Internationale Werkkampen (SIW) met
ondersteuning van de gemeente Arnhem organiseert. Zo’n 40 jongeren uit onder meer Kenia,
India en Ghana bezoeken de stad en discussiëren over het thema toerisme naar de Derde
Wereld. Voor burgemeester Scholten is het de eerste keer sinds zijn benoeming tot
burgemeester van Arnhem dat hij betrokken wordt bij de gemeentelijke inzet op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking en hij doet dat door de gasten een receptie aan te bieden op het
stadhuis.
Uit het programma van de SIW voor die avond: ‘In een aantal
diaseries en video’s die we vanavond voor u vertonen, worden
kritische kanttekeningen geplaatst bij het toenemende toerisme
vanuit de rijke landen naar de ontwikkelingslanden. Reisburo’s
organiseren exotische reizen voor mensen die er het geld voor
hebben. Wat krijgen deze toeristen te zien en wie zijn het meest
gebaat bij deze vorm van toerisme?’
Dat deze vraag een kwart eeuw later nog niets aan actualiteit
verloren heeft, bewijzen de jaarlijkse berichten in de media over
seksreizen naar Thailand, strooptochten in Kenia en wangedrag
van toeristen bij lokale heiligdommen op bijvoorbeeld Sri
Lanka. De SIW niettemin hoopvol tijdens een interview in de Arnhemse Courant de dag na de
bijeenkomst: ‘We stellen ons ten doel het internationale contact tussen jongeren te bevorderen
en jonge mensen te vormen door het verrichten van sociaal nuttig werk.’
De gehouden bijeenkomst in Arnhem is voor de SIW in elk geval een succes geweest getuige
het dankbriefje dat het Platform Vrede en Ontwikkeling van de organisatie ontvangt: ‘In september 1989 vond het seminar ‘International volunteer projects: tool for development and cultural exchange?’ plaats in Arnhem. Het seminar en alle bijkomende aktiviteiten zijn succesvol
verlopen. Als dank voor uw medewerking, in welke vorm dan ook, zenden wij u het verslag.’

Actiedag Villa el Salvador
Op de slotdag van de twee weken lange manifestatie wordt in de Eusebiuskerk een oecumenische dienst gehouden met als thema ‘Een brug van mensen’. Behalve gasten uit het Verenigd
Koninkrijk zijn er ook deelnemers uit de DDR, Hongarije en Tsjecho-Slowakije. Los van de
stedenband die Arnhem heeft met Gera, heeft de Raad van Kerken Arnhem haar eigen contacten
met landen achter het IJzeren Gordijn. En het toont de organisatorische kracht van de Raad aan.
Niet alleen door in staat te zijn om op eigen kracht een driedaagse Oost-West ontmoeting te
organiseren, maar ook door deze contacten door de jaren heen intact te houden.
In schril contrast daarmee staat de brief die de gemeente Arnhem zich twee dagen na de slotdag
genoodzaakt ziet te versturen: ‘Bij brief d.d. 26 juni 1989 hebben wij u uitgenodigd een jongere
namens uw organisatie deel te laten nemen aan het bezoek van een Arnhemse jongerengroep
aan Gera. Wij van onze kant hadden voorgesteld dit bezoek in de herfstvakantie (van 14 tot en
met 22 oktober) te laten plaatsvinden. Na veel overleg hebben wij uiteindelijk onlangs het
bericht gekregen dat een bezoek aan Gera in die periode niet mogelijk is; alle accommodatie is
dan volgeboekt in verband met festiviteiten rond het 40-jarig bestaan van de DDR. Het spijt ons
u dit te moeten meedelen. Echter ons uitgangspunt blijft de uitwisseling nog dit jaar te realiseren.’
Het is de zoveelste spaak in het wiel in het functioneren van de officiële jumelage tussen beide
steden en het zal dan ook niet zonder gevolgen blijven.
Wat met gemeentelijke inzet op het gebied van stedenbanden wel lukt in die septembermaand is
de actiedag Villa el Salvador. Samen met de Novib en de Technische School aan de Boulevard
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Heuvelink die het schoolgebouw daartoe beschikbaar stelt, wordt op zondag 24 september een
dagprogramma gerealiseerd met muziek, dans, theater, film en drie tentoonstellingen over de
leefsituatie in de wijk Villa el Salvador.
‘Wij hopen dat de aktiedag rond ons Arnhemse project in Peru een groot succes wordt. De
bewoners van Villa el Salvador hebben onze solidariteit hard nodig. Het zou prachtig zijn als
zoveel mogelijk Arnhemmers daar hun schouders onder willen zetten’, aldus Jan Ram in zijn
uitnodigingsbrief. Vanuit het Platform Vrede en Ontwikkeling komt de nodige steun bij het
geschikt maken van de school voor de ontvangst van naar gehoopt wordt honderden bezoekers.
De dag wordt inderdaad een
succes. Onder de kop ‘Arnhem op de bres voor krottendorp’ citeert dagblad de Arnhemse Courant de volgende
dag een bezoeker: ‘Ik heb hier
vanmiddag nu een beetje panfluit leren spelen. Dat kan een
klein kind uit Villa el Salvador
mogelijk stukken beter dan ik.
Maar steeds als ik deze
panfluit zie, zal ik met genoeDe vml. Technische School aan de Boulevard Heuvelink
gen terugdenken aan dit uitstekende initiatief in Arnhem.’ De
krant benadrukt de inzet van de gemeente bij dit Peru-project met erop te wijzen dat er op het
budget voor ontwikkelingssamenwerking minstens 4 jaar lang een bedrag van f 50.000 voor
Villa el Salvador gereserveerd zal staan. De helft daarvan zal besteed worden aan directe hulp
aan de wijk in Lima, de andere helft is bestemd voor bewustwordingsactiviteiten rond dit
project in Arnhem. Dat de stichting Arnhem-Lima al een feit is, zoals de krant terloops meldt, is
iets te veel van het goede, want het zal nog tot februari 1990 duren voordat het zover is.
Een maand na de actiedag in Arnhem doet Pierre Hupperts, secretaris Latijns-Amerika van de
afdeling Educatie van Novib/Gast aan Tafel, verslag van zijn werkbezoek aan Lima in juli en
augustus. De lezer wordt er niet vrolijk van: de inti – de nationale munt van Peru – is van juni
1988 tot juni 1989 gedevalueerd van 230 per dollar naar 3.100. De werkgelegenheid in de
industrie is in dat ene jaar gedaald met 12,5%, terwijl de handelssector 7% van de banen
verloor. De arbeiders in Peru leverden in die periode de helft van hun loon in, terwijl het bruto
nationaal product met 24,7% afnam.
De export uit Peru is in dezelfde periode echter met 50% gestegen. Dat lijkt tegenstrijdig, maar
wanneer men aanmerking neemt dat de landbouwgronden in Peru niet langer worden benut voor
het voeden van de bevolking maar voor het produceren van asperges in blik voor de export,
wordt duidelijk dat slechts een kleine groep bevoorrechten in het land profiteert van wat de
landbouw oplevert.
Wat dat voor de veelal werkeloze bewoners van de talrijke krottenwijken om Lima heen betekent, laat zich raden. En dat behalve de export van asperges en tomaten in blik, ook de productie
en uitvoer van cocaïne met sprongen vooruitgaat – en daarmee samenhangend het geweld explosief groeit – is een ander gevolg van deze landbouwpolitiek in Peru.

Hoofdstuk 7

Arnhem en Zuid-Afrika (3)
Met alle drukte rond 25 jaar na dato en de worsteling van het Platform Vrede en Ontwikkeling
om een doeltreffende collectieve lijn uit te zetten, zou bijna vergeten worden dat Arnhem zich
vanwege het lidmaatschap van LOTA (Lagere Overheden Tegen Apartheid) gecommitteerd
Arnhem Mondiaal

220

Stichting Doca

heeft aan een gemeentelijk anti-apartheidsbeleid. Die keuze leidt ertoe dat binnen de gemeente
opnieuw voorstellen worden gedaan om geen zaken meer te doen met bedrijven die investeren
in het Zuid-Afrika van de apartheid. Alleen zal het voorstel geen boycot inhouden, dat wil zeggen niet als zodanig worden geformuleerd. Het voorstel komt op de agenda van de gemeenteraad van 18 september 1989. Alle betrokkenen houden hun hart vast, want in 1986 leidde een
soortgelijk raadsbesluit al tot de val van het Arnhemse college en de schorsing van het besluit
door de Kroon.
In de aanloop naar de raadsbijeenkomst organiseert Bureau Vront in de zomer een fotoexpositie in het gemeentelijk informatiecentrum. De tentoonstelling, gemaakt door de
LOTA, laat beelden van het dagelijks leven
in Zuid-Afrika zien, variërend van de pasjeswet en de perscensuur tot aan de oprichting van straatcomités en volksonderwijs.
Of het door de LOTA ondersteunde voorkeursbeleid door gemeenten in Nederland
op instemming van het kabinet zou kunnen
rekenen, was op dat moment nog een open
vraag. Het tweede kabinet Lubbers was in
mei gestruikeld over het reiskostenforfait
(belastingaftrek voor woon/werkverkeer) en de (vervroegde) verkiezingen van 6 september hebben opnieuw het CDA als de grote winnaar op-geleverd. Een kabinetsformatie met de PvdA ligt
in de lijn der verwachtingen (en zal inderdaad tot het derde kabinet Lubbers leiden). Zal de
PvdA een koersverandering ten aanzien van het landelijk Zuid-Afrika-beleid kunnen bewerkstelligen? Of zal het CDA, dat in het tweede kabinet Lubbers samen met de VVD regeerde, dat
opnieuw blokkeren? Het Komitee Zuidelijk Afrika haakt in die septembermaand samen met de
Werkgroep Kairos en de Anti-Apartheidsbeweging Nederland in op het formatie-overleg door
in de grote landelijke dagbladen een oproep aan het kabinet in wording te plaatsen: ‘De strijd
tegen apartheid ligt veel inwoners van Nederland na aan het hart. Ook gemeenten en provincies
hebben de afgelopen jaren een eigen anti-apartheidsbeleid ontwikkeld. Wij doen een dringend
beroep op al diegenen die betrokken zijn bij de onderhandelingen over de plannen van de
nieuwe regering met betrekking tot Zuid-Afrika. Steeds indringender vragen groepen in ZuidAfrika die zich tegen de apartheid keren zoals kerken, vakbonden en de bevrijdingsbeweging
ANC, het blanke bewind onder druk te zetten. Wij roepen de nieuwe Nederlandse regering die
nu gevormd wordt op maatregelen tegen het blanke bewind in Zuid-Afrika te nemen. We denken
dan concreet aan: een boycot van Zuid-Afrikaanse steenkool, de vluchten van en naar ZuidAfrika stopzetten en Nederlanders hun nationaliteit te ontnemen als zij in het Zuid-Afrikaanse
leger dienen. Wij vragen de onderhandelaars bij de formatie: neem maatregelen die een vrij
Zuid-Afrika dichterbij te brengen.’
De oproep van de drie grote anti-apartheidsorganisaties wordt ondertekend door tal van bestuurders van gemeenten in Nederland, waaronder burgemeester Ed van Thijn van Amsterdam. Grote
afwezige in de oproep is de VVD. Niet helemaal verrassend gezien het verzet van deze partij
tegen beperkende maatregelen in het handelsverkeer met het Zuid-Afrika van de apartheid, maar
in Arnhem onderneemt de partij een opvallend initiatief. In de concertzaal Musis Sacrum wordt
een bijeenkomst belegd met vijf zwarte burgemeesters uit Zuid-Afrika. Zij zijn naar Nederland
gekomen op uitnodiging van de Nederlands Zuidafrikaanse Werkgemeenschap (NZAW), een
nauw met het apartheidsregime samenwerkende organisatie. De discussie zal gaan over de toekomst van Zuid-Afrika nu ook in dat land in de septembermaand verkiezingen worden gehouden. De bijeenkomst lijkt een goede zet (ook zwarten hebben in Zuid-Afrika een kans om
hogerop te klimmen, is de boodschap immers), maar pakt voor het NZAW contraproductief uit.
Er steekt namelijk een storm van protest op: Arnhemse anti-apartheidsorganisaties kondigen een
protestbijeenkomst bij Musis Sacrum aan op die 19e september en alle fracties in de gemeenteraad (op de VVD na) verkopen ‘nee’ op de uitnodiging van het NZAW.
PvdA-wethouder Martin van Meurs, tevens vicevoorzitter van de LOTA, noemt het bezoek van
de vijf burgemeesters in de Arnhemse Courant van 18 september een ‘zorgvuldig geplande missie om buiten Zuid-Afrika begrip en steun te kweken voor de aanpak van de Zuid-Afrikaanse reArnhem Mondiaal
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gering inzake het apartheidsvraagstuk. Het is niet anders dan de wolf die zich in schaapskleren
presenteert.’
De NZAW op haar beurt in dezelfde editie van de krant: ‘Wij zijn van mening dat de beslissing
van PvdA, CDA en PSP voor Arnhem een gemiste kans is. Het is tekenend voor de besluitvorming van de betrokken fracties dat men geen kennis wil nemen van het standpunt van anderen, wanneer men meent dat dit standpunt afwijkend van het eigen standpunt zal zijn. Het is in
de VVD-fractie te prijzen dat men de discussie wel wil aangaan. De opstelling van PvdA, CDA
en PSP doet het ergste vrezen voor de zorgvuldigheid van de besluitvorming in de LOTAdiscussie.’
De PSP, dan al opgegaan overigens in GroenLinks, zet zich in felle bewoordingen af tegen de
steun die het initiatief van de NZAW in de raad krijgt van het VVD-raadslid Hetty Ploeg. Op
haar beurt doet zij in de pers het standpunt van GroenLinks af als ‘afschuwelijk’ en ’fascistisch’.
De bijeenkomst van de NZAW in Arnhem (maar ook in Hilversum en zelfs in de Eerste Kamer)
krijgt nog een staartje in een Tweede Kamerdebat, waar vooral een verontwaardigde Jacques
Wallage (PvdA) het kabinet verwijt zich niet aan de boycotafspraken te hebben gehouden die
voorschrijven dat bestuurders uit Zuid-Afrika geen inreisvisum mogen krijgen.

Voorkeursbeleid in de gemeenteraad
Als tegemoetkoming aan het alsmaar groeiende binnen- en buitenlandse verzet tegen de apartheid laat de regering van Zuid-Afrika in oktober 1989 een aantal politieke gevangenen vrij. Veel
helpt dat niet en omdat bovendien in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet een al te
afwachtende Zuid-Afrika paragraaf is opgenomen, brengt het college van B&W van Arnhem in
november het aangepaste anti-apartheidsvoorstel in: ‘Uw besluit van 3 november 1986 inzake
Arnhem en het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime te herzien en wel in die zin, dat het gestelde
op het punt van de economische boycot wordt vervangen door het hierbij gevoegde ontwerpraadsbesluit inzake een gemeentelijk economisch anti-apartheidsbeleid.’
Het wezenlijke verschil met de motie uit 1986 is ’het belonen van gewenst gedrag (voorkeur) in
plaats van het afstraffen van ongewenst gedrag (boycot). Bij beslissingen over aankopen en
opdrachten wordt het al of niet hebben van belangen in Zuid-Afrika meegewogen, naast andere
factoren als prijs, kwaliteit, levertijd, service e.d. De gemeente verricht deze weging in haar
privaatrechtelijke rol in het zakelijke verkeer. Uit overwegingen van zorgvuldigheid en behoedzaamheid wordt uitdrukkelijk afgezien van het gebruik van publiekrechtelijke instrumenten.
Hier is dus geen sprake meer van het categorisch uitsluiten van bedrijven, maar van het
toevoegen van een wegingsfactor, die positief uitwerkt naar
bedrijven zonder belangen in Zuid-Afrika.’
Door ervaring op dit punt wijzer geworden stelt B&W voor
om de uitvoering van de motie op te schorten totdat overleg
heeft plaatsgevonden tussen LOTA en de ministers van Binnen- en Buitenlandse Zaken. Omdat het bovendien verstandig
lijkt om als gemeente Arnhem niet opnieuw in een isolement
te raken, wordt aan de raad voorgesteld om pas in december
tot een raadsbesluit te komen, tegelijk namelijk met andere
LOTA-gemeenten in het land.
Het antwoord van het kabinet komt snel. In een brief aan de
LOTA stelt de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Ien
Dales (PvdA) dat het beleid van het nieuwe kabinet niet zal
afwijken van het tot dusverre door de regering gevoerde
beleid jegens Zuid-Afrika. Weliswaar dreigt het nieuwe kabinet de Zuid-Afrikaanse regering met een boycot op uit dat
land aangevoerde steenkool, maar tegelijkertijd wordt in Haagse kringen gewezen op de
ontdooiing van het apartheidsregime dat recentelijk in Kaapstad plaatsvindt en dus zal het met
die boycot niet zo’n vaart lopen.
Opmerkelijk overigens – en illustratief voor hoe dingen gaan in de politiek – is dat Ien Dales
van 1987 tot 1989 burgemeester was van Nijmegen, een LOTA-gemeente.
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Raadsbesluit en reactie
Het B&W-besluit wordt op 11 december in de gemeenteraad in stemming gebracht en met 22
tegen 16 stemmen (CDA en VVD) aangenomen. Inclusief een amendement van GroenLinks
waarin wordt voorgesteld om bij de regering aan te dringen om Nederlanders die in het ZuidAfrikaanse leger dienen – en dat zijn er op dat moment meer dan 11.000 – het staatsburgerschap
te ontnemen.
Op het besluit in Arnhem (na Vlissingen en Beerta de derde gemeente in Nederland die tot een
boycot-nieuwe-vorm komt), volgt al binnen twee dagen een afwijzende reactie vanuit het
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Weliswaar mogen gemeenten er beleidsvrijheid (het voeren
van een eigen huishouding) op na houden – ook ten aanzien van Zuid-Afrika – maar alleen
zolang ‘het met zorg geformuleerde en in internationaal verband gevoerde Zuid-Afrika beleid’
van de Nederlandse regering niet wordt doorkruist. Het nu door onder meer Arnhem aangenomen voorkeursbeleid werkt averechts op het landelijke beleid, aldus de ministers Hans van
den Broek en Ien Dales. En terwijl de LOTA door beide ministers wordt uitgenodigd om eens
van gedachten te wisselen over de vraag hoe de diverse overheden ‘vanuit hun eigen verantwoordelijkheid’ een rol kunnen spelen bij de afschaffing van de apartheid, wordt tegelijkertijd
op de beide ministeries de mogelijkheid in studie genomen om de raadsbesluiten van de drie gemeenten voor vernietiging bij de Kroon voor te dragen.
In een poging te redden wat er te redden valt roept de LOTA alle bij de vereniging aangesloten
gemeenten (68) en provincies (3) op om snel hetzelfde voorkeursbeleid aan te nemen opdat
sterk in de schoenen wordt gestaan wanneer het tot een procedure bij de Raad van State komt.
Daarop besluiten in die decembermaand nog twaalf gemeenten om een dergelijk anti-apartheidsbeleid in te voeren, waaronder de vier grootste gemeenten in het land (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht).
De snelle actie mag echter niet baten. Op 19 januari 1990 laat het ministerie van Buitenlandse
Zaken aan de gemeente Arnhem weten dat ‘het besluit van Uw raad van 11 december 1989 tot
het gaan voeren van een economisch anti-apartheidsbeleid geschorst (wordt) tot 12 januari
1991, hangende het onderzoek naar de vraag of voornoemd besluit wegens strijd met de wet of
het algemeen belang moet worden vernietigd.’

Hoofdstuk 8

Bekoeling stedenband met Gera
De plotselinge afgelasting van het symposium rond 40 jaar Nederland-DDR en 15 jaar Vereniging Nederland-DDR dat voor november ’89 in Arnhem stond gepland, veroorzaakt scepsis
over de stedenband die Arnhem met Gera is aangegaan. Waar voorlichtingsambtenaar Jan Ram
in eerste instantie nog ter geruststelling in de pers stelt dat wanneer de gemeente had gewild het
symposium toch was doorgegaan en dat van gemeentewege begrip is voor het besluit van de
Vereniging Nederland-DDR, is men binnenskamers ten stadhuize toch niet erg te spreken over
de gang van zaken.
Op verzoek van B&W maakt Jan Ram een maand later een overzicht van wat de gemeente Arnhem tot nu toe heeft ondernomen voor het doen slagen van de jumelage en met welke resultaat.
De toon van het verslag is een stuk minder positief dan die van een maand eerder in de pers: de
geannuleerde scholierenuitwisseling, de stagnerende contacten met Berlijn waar het om toekenning van visa gaat, de plotselin ge afzegging van het bezoek door burgemeester Jäger et cetera.
Daar waar wel successen kunnen worden gemeld, is dat vooral te danken aan het herhaaldelijk
aandringen vanuit Arnhem. Jan Ram resumerend in zijn overzicht van 12 oktober: ‘De relatie
loopt stroef. Het perspectief is onduidelijk. Wij kunnen langs verschillende kanalen op verbetering aandringen, zoals via de Vereniging Nederland-DDR, de Liga für Völkerfreundschaft, de
cultureel en persattaché van de ambassade in Den Haag en het gemeentebestuur van Gera zelf.
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De teneur van dat aandringen hangt af van het adres waartoe wij ons wenden. Een andere lijn
kan zijn af te wachten tot het moment waarop Gera in staat zal zijn de draad weer op te pakken.
Per brief en telefoon kan daar af en toe eens voorzichtig naar gevraagd worden.’
Het kan natuurlijk niet uitblijven, een week later meldt de plaatselijke pers de stagnerende
vriendschapsband tussen beide steden. Dagblad de Arnhemse Courant kopt op 18 oktober 1989:
‘Vriendschap Arnhem-Gera bekoeld’. Refererend aan het overzicht van Jan Ram schrijft de
krant: ‘De vriendschappelijke betrekkingen tussen Arnhem en Gera in de DDR zijn dit jaar
aanmerkelijk verslechterd. Het lijkt erop dat de Oost-Duitse autoriteiten de deur naar Arnhem
in het slot hebben gedaan om eerst orde en rust onder de eigen bevolking te herstellen. Naar
verwachting zullen de banden tussen Gera en Arnhem pas weer worden aangetrokken op het
moment dat de rookwolken rond de machtsstrijd tussen de Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands (SED) van Honecker en de hervormingsbeweging in Oost-Duitsland zijn
opgetrokken.’

Demonstraties in de DDR
Dat de grote demonstraties voor hervormingen in Oost-Duitsland voor toenemende
binnenlandse spanningen zorgen, is uiteraard ook in Nederland bekend. En dat die onrust er de
politieke top in Oost-Berlijn van weerhoudt om naar Arnhem af te reizen om hier het 40-jarig
bestaan van de natie te vieren, lijkt een steekhoudend argument. Toch verklaart dit niet geheel
de stagnatie in de contacten die immers al in de loop van 1988 zichtbaar werd. Ernaar gevraagd
door verslaggever Harry van der Ploeg van de Arnhemse Courant (later werkzaam voor dagblad de Gelderlander) licht Jan Ram in de editie van 18 oktober toe: ‘De Vereniging NederlandDDR wijst voort-durend op het onberekenbare gedrag van de machthebbers. De stroeve relatie
met Arnhem werd eerder door de Vereniging verklaard uit de prioriteit die gegeven zou worden
aan betrekkingen met West-Duitse steden.’ De vraag is of ook dit motief – de aanstaande
jumelage met Neurenberg zou voor Gera belangrijker zijn
dan een vriendschapsband met Arnhem – de werkelijke
reden is. De contacten waren in de beginperiode van de
jumelage (1987-1988) namelijk van beide steden uit enthousiast en voortvarend. Bovendien zijn de politieke verhoudingen tussen West-Duitsland en de DDR vanaf 1998
bekoeld geraakt.
Feit is wel dat de politieke inrichting van de DDR in die
jaren (bekend geworden als demokratischer Zentralismus)
zodanig is dat lokale overheden volkomen ondergeschikt
zijn aan wat door de landelijke partijtop aan koers wordt
uitgezet. Of zoals de Arnhemse Courant het in genoemde
editie van 18 oktober verwoordt: ‘In de praktijk blijkt de
gemeente Gera echter nauwelijks iets in de melk te brokkelen te hebben bij de uitwerking van het uitwisselingsprogramma. Het beleid wordt bepaald door de aan de SED
gelieerde Liga für Völkerfreundschaft, een centralistische
organisatie in Oost-Berlijn die alle uitwisselingsprogramma’s tussen de DDR en steden in het Westen en het Oostblok regelt. Deze Liga beslist of een vertegenwoordiger van de overheid van Gera naar Arnhem
mag afreizen. Bovendien verstrekt zij de deviezen die buitenlandse reizen mogelijk maken.’
Twee leden van het Platform Vrede en Ontwikkeling brengen in die onrustige periode een
bezoek aan Gera: Dick van der Meer, niet als vertegenwoordiger van de SAV maar als lid van
het Foto Kollektief Arnhem (FKA), en Kees Kentin, voorzitter van de Stichting Internationale
Jeugduitwisseling (IJU). Zij wonen op uitnodiging van het provinciebestuur van Gera de festiviteiten rond het 40-jarig bestaan van de DDR in de provinciehoofdstad Gera bij. En passant
infomeren zij naar het perspectief van de uitwisselingen in het kader van de jumelage met Arnhem. Maar ook zij krijgen nul op het rekest.
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De Commissie vrede en ontwikkeling acht het na het doornemen van alle voor- en nadelen van
de jumelage met Gera raadzaam om de autoriteiten in Gera en Oost-Berlijn niet met verder
aandringen te frustreren.
Wat nog mogelijk zou zijn, zo wordt in de commissie geopperd, is deelname aan een driedaags
congres in Rotterdam in november. Op dit congres ontmoeten vertegenwoordigers van Nederlandse en Oost-Europese gemeenten elkaar om te confereren over de ervaringen en wensen over
en weer op het gebied van uitwisselingen. Maar het Platform Vrede en Ontwikkeling ziet geen
heil in Arnhemse deelname. Om resultaten met Gera te kunnen boeken moet kleinschalig gewerkt worden, zo meent de meerderheid van de leden. Er zou dan eerder op de afgesproken
komst van de fotograaf Ulli Fischer aandrongen moeten worden. Maar dat voorstel strookt weer
niet met de mening van de Commissie vrede en ontwikkeling die liever enige ziet dat terughoudendheid in de formele contacten met Gera wordt betracht.

Geld en imago
Andere Tijden, het geschiedenisprogramma van de VPRO, zal op 11 oktober 2007 een tv-reportage wijden aan de Vereniging Nederland-DDR. Aan het woord komen de twee personen die
van begin tot eind in het bestuur van de vereniging zitting hebben gehad: de in een
eerderhoofdstuk al genoemde secretaris Frits Neijts en vicevoorzitter (en voormalig lid van de
Eerste Kamer voor de PvdA) Frans Uijen. Be-halve deze beide personen hebben ook Dick van
der Meer (ex-CPN en niet te verwarren met de jongere Dick van der Meer van de Arnhemse
SAV), Pieter Burggraaf (PSP) en Dick Tommel (D66) deel van het bestuur van de vereniging
uitgemaakt. Frits Neijts (eveneens ex-CPN en later overgestapt naar de PSP) over de onafhankelijkheid van de Vereniging Nederland-DDR: ‘We waren onafhankelijk in de zin dat iedereen
er lid van kon worden. Ik heb nooit aan iemand gevraagd: uit welke hoek kom je aanwaaien?
Iedereen was welkom.’ De vereniging is er,
aldus de beide geïnterviewde voormalige bestuursleden, steeds op gericht geweest om het
vijandbeeld dat tussen Oost en West heerste, af
te breken en daarin een zelfstandige koers te
varen en dus bepaald geen vereniging van communistische DDR-fanatici te vormen.’
Dat het met die zelfstandigheid toch wat anders
lag, wordt in de uitzending van de VPRO duidelijk. Romi Kliemchen, gedelegeerde van de Liga
für Völkerfreundschaft – en dezelfde Frau Kliemchen die burgemeester Drijber begin ‘89 als
eerbetoon voor zijn inzet voor de jumelage Arnhem-Gera de Gouden Naald op de revers speldde
– in de reportage: ‘We lieten ze natuurlijk wel de mooie kanten van de DRR zien, niet de
mindere.’
Dat de vereniging door de Oost-Duitse overheid als instrument is gebruikt om een positief
imago van de DDR-staat te scheppen is geen uitzondering in het internationale verkeer tussen
landen. Bovendien is het omgekeerde evenzeer het geval geweest en hebben de inwoners van
Oost-Berlijn jaar in jaar uit tegen de neonreclames van de westerse consumptiemaatschappij aan
de overzijde van de Muur aan moeten kijken.
Anders wordt het echter wanneer de financiering van de vereniging aan de orde komt. Dan blijkt
uit de reportage de zo benadrukte onafhankelijkheid van de vereniging toch niet zo groot te zijn
geweest als eerder beweerd. Lijkt het verenigingsblad naar buiten toe namelijk te draaien op
abonnee- en reclame-inkomsten (van Oost-Duitse bedrijven als Interflug, Orwo en Imog), na
opheffing van de vereniging in 1990 komen er geruchten in de wereld dat er al die jaren een
heel andere vorm van financiering heeft plaatsgevonden. En wel een rechtstreeks door de DDR
zelf. Het reisbureau Kontakt dat in die jaren het alleenrecht heeft in Nederland op de verkoop
van reizen naar de DDR (en waarvan de directeur in het bestuur van de Vereniging NederlandDDR zit), blijkt de inkomsten op instigatie van de Oost-Duitse overheid al die tijd overgeheveld
te hebben naar het verenigingsblad. Voormalig secretaris Frits Neijts 17 jaar na dato in de
VPRO-reportage: ‘Een deel van dat geld kreeg ik altijd in briefjes van tien, vijfentwintig,
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honderdjes. Nog vaak smerig en vies, maar gewoon wat de Nederlanders hadden betaald. Eén
keer 50.000 gulden, meestal 20.000.’

Infiltratie door de Stasi
Het is in die jaren bovendien niet bij propaganda en het op sluikse wijze financieren van een
verenigingsblad gebleven. De bemoeienis van de Nederlandse vredesorganisaties IKV en Pax
Christi met de mensenrechtensituatie in Oost-Europa wordt door de machthebbers aldaar met
argusogen bekeken. De dissidenten in die landen zitten vanwege hun pleidooien voor bestuurlijke openheid, vrije meningsuiting en een democratische rechtsorde vaak lange gevangenisstraffen uit en de solidariteit vanuit het Westen met deze pioniers voor vrede en vrijheid, wordt
door de machthebbers als geplande ondergraving van het communistische staatssysteem gezien.
Menige dialoog met Oost-Europese kerken (voor zover die al niet zijn ingepast in de staatsstructuur) over de mensenrechten wordt in de jaren 80 dan ook met regelmaat door het Ministerium für Staatssicherheit (MfS en beter bekend als Stasi) gesaboteerd middels politie-invallen
op vergaderadressen, het intimiderend volgen van activisten of het eenvoudigweg niet verschaffen van in- en uitreisvisa.
In zijn terugblik op die jaren (Vooruitgeschoven spionnen, 2007), beschrijft voormalig algemeen
secretaris van het IKV, Mient Jan Faber, hoe de Oost-Duitse
inlichtingendienst Stasi zelfs nog een stap verder ging door te
infiltreren in het IKV met het doel greep te krijgen op de
campagnes van deze vredesorganisatie. Blijkbaar was het
IKV in de ogen van het Oost-Duitse regime een machtsfactor
van belang en moest alles op alles worden gezet om de
‘staatsvijandige’ ideologie van deze westerse agitatoren
buiten de deur te houden. Uiteraard gold dat niet voor de
inzet van het IKV en Pax Christi in de jaren daarvoor om de
kruisvluchtwapens uit West-Europa te verwijderen. Die initiatieven waren maar al te welkom. De koersverlegging van
het IKV in het midden van de jaren 80 waarbij het van de
grond krijgen van een vredesbeweging aan de andere zijde
van het IJzeren Gordijn speerpunt werd, deed vooral in Warschau, Praag en Oost-Berlijn de alarmbellen rinkelen. Dat er
voor de Oost-Europese machthebbers echter geen houden
meer aan was en dat organisaties als Charta 77 en Solidarnosc ook zonder de morele steun uit het westen hun zegetocht
wel hadden volbracht, zou na de Val van de Muur op 9 november 1989 snel genoeg blijken.

Infiltratie door de BVD in de vredesbeweging
Dat westerse inlichtingendiensten de vredesinitiatieven in de jaren 80 richting Oost-Europa
evenzeer in de gaten hebben gehouden, is pas vele jaren nadien duidelijk geworden. De Koude
Oorlog woedt in die jaren nog in alle hevigheid, ook al gloort er na het aantreden in 1985 van
Michail Gorbatsjov als partijleider in de Sovjet-Unie, enig licht aan de horizon. Maar innige
contacten tussen westerse organisaties en gelijkgezinden in Oost-Europa zijn door de toenmalige BVD door verregaande infiltratie opgebouwd om zicht te krijgen op wat van Oost-Europese
zijde ondernomen werd om greep te krijgen op vredesontwikkelingen in het Westen. Een soort
contraspionage dus. Vooral de Oost-Europese belangstelling voor de vredesbeweging in Nederland dat met zijn reputatie (the Dutch Disease) een storende factor dreigde te worden in het
NAVO-beleid inzake kernwapens, was voor de BVD en andere westerse inlichtingendiensten –
met de CIA voorop – interessant.
In bovengenoemd boek schrijft Mient Jan Faber dat hij van een contact bij de BVD (die hij ook
met naam en toenaam noemt) hoorde dat de dienst onder andere een schoonmaakploeg betaalde
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voor het verzamelen van de inhoud van prullenbakken op het kantoor van het IKV: ‘Hij hield
mij op de hoogte van de onwettige pogingen die collega’s van hem ondernamen om te weten te
komen wat er allemaal op het IKV-kantoor gebeurde. Onwettig, omdat er geen toestemming van
de minister was om ons te bespioneren. De schoonmaakploeg, die aan het eind van de dag het
IKV-kantoor kwam uitmesten, was gekocht door de overijverige BVD-ambtenaren. Dag in dag
uit werd de inhoud van onze papiermanden naar de BVD gebracht voor nader onderzoek.
Totdat Rijer mij tipte. Op staande voer heb ik de schoonmakers ontslagen. Hij vertelde me ook
dat de BVD telefoongesprekken van Oost-Europese ambassades afluisterde en dat men dus heel
goed wist hoe men daar over het IKV dacht.’
En over de rol van de CIA bij het volgen van het IKV: ‘Wat ik dankzij Rijer tevens te weten
kwam, was dat ook de Amerikaanse CIA een lijvig rapport over mij had opgesteld, waarin zelfs
het gedrag van mijn twee dochtertjes op de basisschool werd beschreven. Van je vijanden moet
je alles, maar dan ook alles te weten zien te komen, zelfs zijn kinderen worden niet met rust
gelaten. Waarom Rijer zijn boekje te buiten ging? Omdat, zo zei hij, er grenzen zijn aan wat
ethisch nog aanvaardbaar is. ‘Ik vond dat collega’s binnen de BVD die grenzen ver hadden
overschreden’.’
Beatrice de Graaf komt in haar diepgravende studie naar de rol van de Nederlandse kerken en de
vredesbeweging in de DDR (Over de Muur, 2004) tot de volgende conclusie: ‘Overigens waren
niet alleen Moskou, Oost-Berlijn en Den Haag in de Nederlandse vredesbeweging geïnteresseerd. Ook de Amerikaanse inlichtingendienst CIA probeerde tussen 1979 en 1981 PvdAKamerleden te rekruteren om zo meer informatie over de beweging tegen de kruisraketten te
krijgen. Minstens één PvdA-lid was bereid om voor informant te spelen. Dit gebeurde buiten
medeweten van de BVD om, wat een grote rel binnen de diensten tot gevolg had. De zaak werd
daarna snel in de doofpot gestopt en de Amerikaanse ‘runner’ (de case-officer van de informant) werd na twee jaar al teruggefloten. De vredesbeweging trok zodoende niet alleen de
Oost-Europese belangstelling, maar verleidde ook de westerse diensten tot het ondernemen van
operaties op de grens van het politiek betamelijke.’
De voormalige BVD-agent Frits Hoekstra is nog duidelijker waar het gaat om initiatieven van
‘de dienst’ richting de vredesbeweging. In zijn beide boeken (In dienst van de BVD (2004) en
De Dienst, de BVD van binnenuit (2012) schetst hij als directbetrokkene bij deze infiltratiepraktijken de gang van zaken. In zijn laatste boek (overigens
grotendeels een overdruk van zijn eerste boek) schrijft hij
over de infiltratie door de Binnenlandse Veiligheidsdienst in
de vredesbeweging: ‘De politiek, dat wil zeggen de Tweede
Kamer en de minister, vond dat de BVD zich feitelijk niet
met de vredesbeweging zou mogen bemoeien. In 1981 had de
toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Van Thijn de
Tweede Kamer expliciet de toezegging gedaan dat de dienst
zich niet met de vredesbeweging zou bemoeien. Niettemin
werden gewelddadige acties tegen de krijgsmacht gezien als
een inbreuk op de democratische rechtsorde, zelfs als een
mogelijke aantasting van de veiligheid van de staat. Bovendien werd het als een bondgenootschappelijke plicht gezien
de ongestoorde uitvoering van het NAVO-besluit mogelijk te
maken. Dat betekende voor de dienst de nogal lastige
opgave over voorgenomen gewelddadige acties informatie te
verza-melen zonder ook maar de schijn te wekken dat in de
vredes-beweging werd geïnfiltreerd.’
Met het NAVO-besluit doelt Frits Hoekstra op het op 12
december 1979 genomen dubbelbesluit om wél kruisraketten te plaatsen in West-Europa, maar
tegelijkertijd de Russen aan te bieden om te onderhandelen over het terugtrekken van de
middellangeafstandsraketten uit zowel Oost- als West-Europa. Vanaf het moment - enkele jaren
later – dat bekend werd dat voor wat betreft Nederland deze kruisraketten op de vliegbasis
Woensdrecht zouden worden gestationeerd, is rond de vliegbasis actiegevoerd, onder meer
vanuit het aldaar opgezette Vredesactiekamp (VAK). Hoekstra vervolgt: ‘BVD-interesse mocht
dus alleen bestaan voor die lieden in het kamp die zich met gewelddadige acties, meer dan het
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doorknippen van de afrastering van de basis, wilden inlaten. Dat zorgde voor dilemma's. Immers, wanneer je iemand bereid had gevonden om voor de dienst in dat kamp te infiltreren,
moest betrokkene van meet af aan duidelijk maken dat het hem om het plegen van forse
sabotage was begonnen. Zo zou hij met zijns gelijken in contact kunnen komen, maar het
initiëren van zulke acties betekende vaak feitelijke uitlokking of het plegen of medeplegen van
strafbare feiten en aan zulke uitlokking of het entameren van acties die zonder de dienst niet tot
stand zouden komen, wilden wij ons niet schuldig maken.’
Dat Frits Hoekstra met deze stelling maar de halve waarheid vertelt, is gebleken uit de Affaire
Gardiner. Juist omdat de BVD zich niet de schuld voor uitlokking op de hals wilde halen is in
samenwerking met de CIA een opzetje gemaakt. Uiteraard was de Amerikaanse geheime dienst
niet geporteerd van acties tegen het plaatsen van (Amerikaanse) kruisvluchtwapens in Nederland. In een poging om de vredesactivisten in Woensdrecht
in diskrediet te brengen liet men CIA-agent John Wood,
alias John Gardiner, infiltreren in het actiekamp. Gardiner
stal vervolgens granaten op een vliegbasis in België en
probeerde daarmee activisten in het kamp te verleiden die
als actiemiddel in te zetten. Geheel tegen de verwachting in
schakelden de activisten echter de politie in, waardoor het
opzetje in duigen viel. Overigens gaat Frits Hoekstra in
beide boeken wel dieper in op deze kwestie, waarbij zijn
conclusie luidt dat de BVD in deze operatie beter niet met
de CIA in zee had kunnen gaan.
Frits Hoekstra reageeert in ‘De Dienst’ ook op de onthulling
door Mient Jan Faber van zijn – inmiddels overleden –
contact met BVD-er Rijer van Roon: ‘Ter rechtvaardiging
voerde Van Roon aan te vinden dat zijn collega’s ethische
grenzen hadden overschreden. Dat moge zou zijn, daarin
kan ik met hem meegaan, maar dat had hij in mijn optiek
dan intern aan de kaak moeten stellen en wat mij betreft
hoog moeten spelen. Dat heeft hij destijds niet gedaan. Ik
weet uit ervaring dat, als hij dat wel had gedaan, het vrijwel De door CIA-agent John Wood in
zeker effect zou hebben gehad.’
België gestolen granaten bij zijn
Op wat dat ‘effect’ dan zou zijn geweest gaat Fritis Hoekstra caravan (Foto Piet den Blanken)
niet in. Maar dat de voor de dienst zo waardevolle prullenbakkenactie dan uit het arsenaal aan observatiemiddelen zou zijn geschrapt, ligt toch niet zo voor de
hand.

Infiltratie van de Vereniging Nederland-DDR door de BVD
Voor wat betreft infiltratie in de vriendschapsbanden tussen Oost en West beschrijft ex-BVDman Frits Hoekstra in zijn beide boeken hoe de dienst in de Vereniging Nederland-DDR (VND)
infiltreerde. Deze vereniging, waarmee ook de gemeente Arnhem in contact was gekomen zoals
we eerder lazen, kwam in 1974 voort uit het Comité Erkenning DDR. Dit comité, in de beginjaren 70 opgericht door onder meer Fred van der Spek, toentertijd lid van de Tweede Kamer
voor de PSP, beijverde zich voor het recht van de DDR om als volwassen, zelfstandige natie
erkend te worden en niet door buurland BRD als een soort afvallige provincie te worden
beschouwd. (In 1973 was de erkenning van de DDR een feit nadat voormalig bondskanselier
Willy Brandt in het kader van de Ostpolitik staatsraadvoorzitter Erich Honecker van de DDR op
dit punt zijn zin gaf.) Frits Hoekstra in In dienst van de BVD over de oprichting van deze
vriendschapsvereniging: ‘Al vanaf de oprichting speelden vertegenwoordigers van democratische partijen, vooral de PvdA, maar ook D’66, een rol in het bestuur van de vereniging. Bij de
oprichting waren Hein Roethof en Jaap van der Doef betrokken. Hein Roethof kreeg als jurist
het concept van de statuten van de VND ter goedkeuring voorgelegd. Wat hij niet wist, was dat
het betreffende concept was geschreven in het kantoor van de BVD met de statuten van de
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Vereniging Nederland-USSR en die van de personeelsvereniging van de dienst als voorbeelden.’
De infiltratie tot op bestuursniveau van deze vriendschapsvereniging door de BVD leverde de
dienst de nodige informatie op over het belang dat de
DDR hechtte aan deze vriendschaps-vereniging, aldus
Frits Hoekstra: ‘De vereniging werd ruim gesubsidieerd
door het DDR-regime. Met de DDR-vertegenwoordiging
in Nederland bestonden uiteraard even goede relaties als
de Vereniging Nederland-USSR onderhield met de sovjetambassade. Maar ook bij de Liga für Völkerfreundschaft
in de DDR beschikte het verenigingsbestuur overeen
eigen Betreuerin, Renate Zimmermann. Via rechtstreekse
beta-lingen aan DDR-vertrouweling Neijts, maar ook via
het DDR-fotobedrijf ORWO in Hilversum en het
Rotterdams transportbedrijf IMOG werden gelden naar
de Vereniging Nederland-DDR gesluisd.’
In zijn tweede boek, De Dienst, de BVD van binnenuit, gaat Frits Hoekstra nog iets dieper op
deze infiltratie (die Operatie Koppel blijkt te hebben geheten) in: ‘Hoewel we op zeker moment
zeker vijf agenten op bestuursposten hadden, is door onze operaties in de vereniging spionage
nooit aan het licht gekomen. Eenmaal leek er een voor het MfS interessant lid van de vereniging
in Amsterdam te zijn, een dame die werkte bij het wiskundig centrum van de marine op Kattenburg. Daar werd onderschept gecodeerd diplomatiek radio- en telegraafverkeer gedecodeerd,
een uiterst geheime instelling. De Oost-Duitsers hebben evenwel nooit interesse in haar getoond. Mogelijk heeft men niet geweten wat de beroepswerkzaamheden van dit actieve verenigingslid waren of wilde men koste wat het kost vermijden dat de succesvolle propagandamachine die de VND was, zou haperen door vervuiling met spionage.’
Als gevolg van de Val van de Muur en de daaropvolgende hereniging van de beide Duitslanden,
verloor de Vriendschapsvereniging Nederland-DDR haar bestaansreden en daarmee ook de belangstelling van de BVD. Frits Hoekstra daarover concluderend in zijn tweede boek: ‘In de
laatste jaren van het bestaan van de verenging stimuleerde men vooral verschillende gemeentes
tot het aangaan van een jumelage met een DDR-gemeente. Het spreekt vanzelf dat de turbulente
gebeurtenissen in het land in 1989 en 1990 de VND ernstig in verwarring brachten over de te
volgen koers en de te kiezen loyaliteit. Gezien de loop van de geschiedenis was de opheffing van
de vereniging in oktober 1990 dan ook zeer logisch.’
Voormalig BVD-medewerker Dick Engelen (schrijver van het standaardwerk Geschiedenis van
de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 1998) wijdt in zijn boek
Frontdienst (2007) slechts summier aandacht aan de relatie
tussen het Ministerium für Staatssicherheit (MfS), kortweg de
Stasi, de Hauptverwaltung Aufklärung (HVA, de geheime
dienst buitenland van dit ministerie) en de Vriendschapsvereniging Nederland-DDR (VND): ‘In de jaren tachtig schreef
de BVD over deze vereniging een zogeheten regeringsbrief
onder de veelzeggende titel ‘ De VND, een politiek instrument
van de DDR’. Aanleiding daartoe was een in de Amsterdamse
Koopmansbeurs te houden ‘DDR-manifestatie’ waar de BVD
‘een MfS presentie’ meende te mogen verwachten. In het rapport liet de dienst weten dat de Vereniging Nederland-DDR
‘feitelijk volledig onder controle van de DDR’ stond. Van die
positie maakte de DDR gebruik, aldus de BVD, door de vereniging te gebruiken als intermediair voor het tot stand brengen
van informele politieke contacten en ‘door het selecteren van
personen ten behoeve van de HVA van het Ministerium für Staatssicherheit’.’
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Opmerkelijk genoeg wijdt Maarten van den Bos in zijn historisch werk Mensen van goede wil;
Pax Christi 1948-2013 geen letter aan de belangstelling die binnen- en buitenlandse geheime
diensten ongetwijfeld ook voor de vredesbeweging Pax Christi
moet hebben gehad. Zeker in de periode rond de grote vredesdemonstraties in 1981 en 1983 toen nauw werd samengewerkt
tussen IKV en de Nederlandse sectie van Pax Christi International.
Maar ook later, toen Pax Christi Nederland de toonaangevende
sectie werd van deze internationaal opgezette katholieke vredesorganisatie, kan het haast niet anders dan dat de Pax Christi tot op
bestuursniveau moet zijn gecontroleerd en mogelijk zelfs geïnfiltreerd. Dat geldt evenzeer voor de periode vanaf de jaren 90 toen
Pax Christi met landelijke overheden ging samenwerken om in
conflictgebieden als Colombia, Oeganda en Soedan te pogen de
gewelddadigheden te beëindigen. Alleen al uit praktisch oogpunt
– elke regering zal willen weten wat voor vlees men in de kuip
heeft – zal Pax Christi van onder tot boven gescreend zijn geweest
voordat regeringen met deze organisatie in zee gingen.

Hoofdstuk 9

Retourtjes
‘Het Platform moet zich als organisatie in het Arnhemse bekender maken’ en ‘Ideeën bij en
vanuit de Stichting Villa el Salvador moeten adequaat opgepikt worden.’
Deze twee aanbevelingen doen Bert Oostveen en Aris Kon op 16 oktober 1989 aan de overige
leden van het Platform Vrede en Ontwikkeling in het Concept-werkplan 1989-1990 dat zij als
bijlage schrijven bij het beleidsplan dat eerder dat jaar verschenen is. Vooral de eerste
aanbeveling zal nog vaak klinken gedurende het bestaan van het Platform. Het zal ook een van
de meest lastige opgaven blijken waarvoor het Platform zich telkens weer gesteld ziet. Want
niet alleen moet dan ook de vraag gesteld worden hóe je ervoor zorgt dat je als organisatie
bekender wordt, maar ook kan men zich afvragen wat belangrijker is: dat het Platform als
structuur, als podium zo men wil, meer bekendheid krijgt of dat de aangesloten groepen met hun
campagnes bekender raken bij het Arnhemse publiek. Omdat al het vredes- en ontwikkelingswerk in de vrije tijd plaatsvindt, is de tijd die groepsleden kunnen wijden aan hun organisatie
per definitie beperkt. Bovendien voelt lang niet elke vredes- of Derde Wereldactivist zich in
gelijke mate betrokken bij zowel de eigen organisatie als bij het overkoepelende platform. En
gezien de taken die het Platform zich stelt in dat werkplan (advisering van het gemeentelijk
inkoopbeleid van Derde Wereldproducten, vredeseducatie, bewustwordingsactiviteiten voor de
Arnhemse bevolking, het onderhouden van de internationale contacten), is het sowieso de vraag
hoe de Platformleden dit willen klaarspelen.

Retourtje Arnhem-Moskou
Bovendien is het spectrum aan internationale contacten niet statisch en ontstaan er soms spontaan verbanden die geen enkele relatie met het Platformwerk hebben en waarbij de Platformleden ze soms tot hun eigen verrassing uit de krant moeten vernemen. Zo komt in die oktobermaand een uitwisseling tot stand tussen de HEAO-Arnhem (Hoger Economisch Administratief
Onderwijs, later opgegaan in de Hogeschool Arnhem-Nijmegen HAN) en het Plekhanov Instituut in Moskou. Studenten en docenten van beide onderwijsinstellingen gaan met elkaar kennis
en onderwijsmethodiek uitwisselen. Of zoals HEAO-rector Jan de Koning het in de
Gelderlander van 18 oktober verwoordt: ‘De bedoeling is dat die student onder supervisie van
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het Plekhanov Instituut een opdracht uitvoert voor een Nederlands bedrijf dat handel met de
Sovjet-Unie drijft. Wat dat werk exact gaat inhouden, moet nog worden besproken. Maar te
denken valt aan een marktverkenningsonderzoek in opdracht van zo’n bedrijf.’
Het dagblad tekent uit de mond van de Arnhemse rector op dat er juist op het gebied van
marketing en distributie voor Russische studenten veel te leren valt in Nederland. Want dat zijn
‘vakgebieden die in het huidige economische systeem in de Sovjet-Unie nog ondergeschoven
zijn.’ Het kapitalisme zal zich in de jaren die volgen op de glasnost en de perestrojka in rap
tempo meester maken van allereerst de Moskouse consument. Dit lang niet tot tevredenheid van
de Rus(sin) die in een collectieve economie is opgegroeid en nu met lede ogen moet aanzien dat
er tal van consumptieproducten in de schappen liggen die er voorheen niet lagen, maar die
hij/zij met een schamel inkomen ook nooit zal kunnen aanschaffen. Voor hen die over ruimere
geldmiddelen beschikken gaat een nieuwe wereld open. Marketing en distributie zijn voor die
omslag inderdaad voorwaarden geweest.
Maar het kan ook anders. Want de Hogeschool voor de Kunsten (later opgegaan in ArtEZ) komt
in diezelfde oktobermaand ook tot een uitwisseling met Moskou. Acht studenten van de studierichting Architectuur uit de Russische hoofdstad brengen een bezoek aan de Arnhemse hogeschool en worden geconfronteerd met een heel ander denken over stedenbouw. De grauwe en
eenduidige bouw van de na-oorlogse stadswijken in Oost-Europa is immers berucht. De Arnhemse Courant van 18 oktober: ‘De werkgelegenheid stond centraal in de architectuur. Pas
sinds de perestrojka wordt ook over andere
waarden nagedacht.’
Waar de Volksuniversiteit De Coehoorn zich
in mei van het jaar nog vergeefs tot het gemeentebestuur richtte met het verzoek om ondersteuning bij het aangaan van contacten met
Russische medecursisten, komen de HEAO en
de Hogeschool voor de Kunsten op eigen
kracht tot die uitwisseling. En dat nog wel met
‘aartsvijand’ Sovjet-Unie.
Gebouw ArtEZ Arnhem

Retourtjes Nicaragua en Namibië
Maar ook met een heel andere kant van de wereld vinden in de herfstmaanden van ’89
uitwisselingen plaats. Zo reist de voorzitter van de Raad van Kerken Arnhem naar Muelle de los
Bueyes in Nicaragua. Het Midden-Amerikaanse land mag dan weliswaar niet in de smaak zijn
gevallen bij de meerderheid van de gemeenteraad toen er een ontwikkelingsproject moest
worden gekozen waaraan Arnhem zich wilde committeren, dat wil echter nog niet zeggen dat de
nauw met de Raad van Kerken verbonden Basisgroep en het Nicaragua Komitee Arnhem het
loodje erbij hebben neergelegd. In de jaren ervoor zijn al met succes inzamelingsacties gehouden voor gereedschap en medisch materiaal, maar nu stelt de Raad van Kerken voor om een
apotheek voor diergeneesmiddelen in het plaatsje op te zetten. Veel vee dat ziek wordt in het
dorp krijgt niet de benodigde medicijnen waardoor de dieren sterven. Een ernstig verlies voor de
plaatselijke boeren die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de paar koeien en geiten
die ze hebben. Met het organiseren van een informatieavond en het houden van inzamelingen
zal nu – in samenwerking met de hulporganisatie Solidaridad – geld ingezameld worden om een
eind aan die situatie te maken.
In dezelfde periode doet een medewerkster van het Komitee Zuidelijk Afrika verslag van haar
bezoek aan Namibië op een informatieavond die de anti-apartheidsorganisatie PLATA samen
met het Studentenpastoraat in Arnhem organiseert. Het land staat op het punt de eerste vrije
verkiezingen in zijn historie te houden, maar staat tegelijkertijd onder druk van behoudende
krachten in Zuid-Afrika die Namibië als een soort afvallige provincie beschouwen.
De leden van het Platform beijveren zich om aan al deze activiteiten een bijdrage te leveren
maar zien zich toch met regelmaat voor situaties geplaatst waarop ze geen greep hebben.
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Retour DDR
Een retour in een heel andere betekenis vindt nog in datzelfde najaar van 1989 plaats. De grote
demonstraties in de Oost-Duitse steden die in het vorige hoofdstuk al aan de orde kwamen,
blijken de opmaat te zijn tot de terugkeer van de DDR naar de Duitse republiek van voor de
Tweede Wereldoorlog. En de gevolgen voor de Oost-Duitse bevolking zullen ingrijpend zijn.
Wim Onderstal, woordvoerder in het Platform voor de Wereldwinkel Kortestraat en de Stichting
Ge-weldloze Weerbaarheid (later opgegaan in het SVAG, de Stichting Voor Actieve
Geweldloos-heid), verwoordt de ommezwaai aldus in een brief van 20 oktober 1989 aan het
Platform: ‘De vriendschap Arnhem-Gera bekoeld, is de vette kop in de AC. Maar voor ons komt
het erop aan dat Gera juist nu onze vriendschap zo nodig heeft. Wij zullen ons goed moeten
afvragen waarom wij het contact met de DDR willen en waarom een ‘Vrienden van Gera’. De
Nederlandse media zijn in hun berichtgeving meestal alleen negatief. Nergens leest men veel
over de schuld van het Westen en vooral van de Bondsrepubliek aan de problemen waarmee de
DDR kampt. Wij wilden wel een symposium ter gelegenheid van 40 jaren DDR. Maar ook ons
land heeft eerst na vele jaren de DDR erkend en in
vele gevallen tegengewerkt. Alleen als er wat te
verdienen viel was het Nederlandse zakenleven er
als de kippen bij. Het ontstaan van de DDR was
mede een gevolg van de verschrikkelijke herbewapening van West-Duitsland. De politiek van de Verenigde Staten is er altijd op gericht geweest het
socialisme te bestrijden. Middels het Marshall-plan,
middels militaire dreigingen. De eerste atoombommen waren niet tegen Japan, maar tegen Rusland en het socialisme gericht als waarschuwing. De
bedreiging via de Navo riep uiteraard het Warschaupact op en zo werd de wereld door Westers
toedoen steeds meer verdeeld.
Ondanks alle dreiging zijn er, zeker de laatste tijd,
uit het oosten vele stappen tot vredesbevordering
genomen. Maar het lijkt wel of op het ‘nieuwe denken’ van Gorbatsjov het Westen wordt meegezogen
in de politiek van Washington van een welwillend
wachten op de ineenstorting van het socialisme in Oost-Europa. Vele van de maatregelen in de
DDR die door een deel van de bevolking als knellend worden ervaren, zijn een gevolg van het
optreden van de Bondsrepubliek die nog steeds niet wil erkennen dat er twee geheel
verschillende Duitse staten zijn, maar die de burgers van de DDR als burgers van de BRD
beschouwt. In ons land worden ook burgers van de DDR die de verlokkingen van het
kapitalistische West-Duitsland niet konden weerstaan als vluchteling aangeduid. Zij die met een
paspoort van de BRD als ‘vluchteling’ werk in ons land wordt aangeboden, krijgen direct een
woning etc. terwijl ons land voor werkelijke vluchtelingen de grenzen steeds meer afgrendelt.
Het komt er voor ons in de komende tijd op aan hoe wij ons positief kunnen opstellen in de
pogingen die in Oost-Europa worden ondernomen tot verbetering van het socialisme, of zelfs
het vestigen van het socialisme, omdat hetgeen er tot nu toe voor doorging geen werkelijk
socialisme was. En laten wij ons ervoor hoeden om mee te werken aan een soort contrarevolutie. Dat de wereld behoed moge worden voor een afglijden van landen als de DDR naar
het verschrikkelijke kapitalisme dat rijken steeds rijker en armen armer maakt. Werkelijke vrede
is zonder socialisme onmogelijk.’
De strijdbare woorden van de Wereldwinkelvoorzitter ten spijt zal het socialistisch experiment
van de DDR nog in hetzelfde jaar zijn einde vinden. De aansluiting vervolgens bij de BRD zal
een kwestie van maanden blijken te zijn. Opgezet in 1949 als een maatschappijsysteem waarin
voor iedereen werk was en waarbij onderwijs en gezondheidszorg gratis waren, is de OostDuitse natie binnen veertig jaar tot een bureaucratie verworden waarin alleen partijfunctionarissen zich luxe kunnen veroorloven. In die vier decennia heeft het land zich met zijn Stasi
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(Ministerium für Staatssicherheit) en zijn netwerk van tienduizenden Inoffizielle Mitarbeiter
ontwikkeld tot een repressief binnenlands systeem dat zijn weerga in Europa niet kende.

Einde DDR
Toch komt het einde van de DDR voor vriend en vijand als een verrassing. Ook voor de leden
van de Arnhemse Raad van Kerken die hun geloofsgenoten in de DDR nog altijd ondersteunen
in hun moeizame tocht naar erkenning als vrije en mondige burgers. Vele Oost-Duitsers zijn dan
al hun vaderland ontvlucht of hebben hun heil gezocht in ambassades van westerse landen.
Terugblikkend op de periode dat de kerken aan beide zijden van het IJzeren Gordijn zich voor
vrede en verzoening hebben ingezet, vat Beatrice de Graaf in haar eerder aangehaalde studie
deze motieven als volgt samen: ‘De Oost-Duitse en Nederlandse kerken waren vanuit het standpunt van het regime verantwoordelijk voor enkele onrustbarende ontwikkelingen binnen de
vredesbeweging. Zij introduceerden een christelijk geïnspireerde visie op de Koude Oorlog en
op kernwapens. Niet anticommunisme, noch marxisme-leninisme, maar religieus geïnspireerde
ideeën over verzoening en wederzijdse vijandbeelden bepaalden hoe zij over het Oost-Westconflict dachten. Vooral het IKV viel in de DDR op met zijn duidelijke uitspraken over de oorzaken van de wapenwedloop: beide ‘supermachten’ waren schuldig, dus ook de Sovjet-Unie. In
aansluiting op die zienswijze bracht het IKV ook de Europese, en daarmee de Duitse deling ter
sprake. Kernwapens waren volgens het IKV niet de oorzaak maar het gevolg van het OostWestconflict. Dat conflict moest daarom opgelost worden.’
Toen het kernwapenakkoord tussen Moskou en Washington eenmaal een feit was (1987) en de
kernwapens voor de korte afstand uit Europa werden teruggetrokken, was daarmee het probleem
van de mensenrechten in Oost-Europa nog niet opgelost. IKV en Pax Christi leggen daarom
vanaf dat moment de nadruk op de emancipatie van de bevolking in de Oost-Europese landen, te
beginnen met de vrijheid van meningsuiting en godsdienst. Lang niet alle IKV-kernen zijn echter zo gelukkig met deze nieuwe – maar in feite bredere – oriëntatie van de IKV-leiding: ‘Het
IKV haalde met de verbreding van het rakettenprotest naar een campagne tegen de onderdrukking van de bevolking in Oost-Europa de ‘strijdlust’ en het ‘elan’ uit de Nederlandse
vredesbeweging’, schrijft De Graaf, een in die dagen inderdaad veelgehoord verwijt uit de IKVachterban. De leiding, en met name de algemeen secretaris van het IKV Mient Jan Faber, wordt
van eigengereidheid beschuldigd en van het in gevaar brengen van de goede contacten die
menige kerkgemeente opgebouwd heeft met geloofsgenoten in de DDR. De Nederlandse
vredesbeweging, dan al een paar jaar op zijn retour, volgt grosso modo de lijn van de IKV- en
Pax Christi-leiding maar zeer gedeeltelijk, terwijl de
kerken hun eigen koers volgen, overigens zonder het IKV
af te vallen.
De ontwikkelingen in de DDR (en de andere Oost-Europese landen) volgen ook hun eigen dynamiek en zo kan
het gebeuren dat op de avond van 9 november 1989 zowel
Oost- als West-Berlijners de gehate Muur bestormen die
de beide stadsdelen sinds 1961 heeft gescheiden en die
tientallen, zo niet enkele honderden, vluchtelingen het
leven heeft gekost. De Val van de Muur betekent tegelijkertijd het einde van de macht van de Sozialistische
Einheitspartei Deutschlands (SED) en daarmee weer de
macht van de Stasi.
Na de verkiezingen van 18 maart 1990 lijkt de DDR met
een gekozen regering voor het eerst in haar bestaan een
zelfstandige democratische koers in te slaan. Maar door de
slechte economische situatie en de roep van steeds meer Oost- (en West-) Duitsers om de Duitse
deling op te heffen, volgt op 3 oktober 1990 de definitieve opheffing van de Deutsche Demokratische Republik en begint het (nog altijd) moeizame proces van de integratie van beide
staten.
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Hoofdstuk 10

Mensenrechten, milieu en nog één keer Gera
Op de bijeenkomst van het Platform Vrede en Ontwikkeling van 23 oktober 1989 wordt voor de
eerste maal het idee geopperd om aan de beleidsterreinen vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking die van mensenrechten en milieu toe te voegen. Het voorstel komt niet helemaal
uit de lucht vallen, want de deelname van het anti-apartheidsplatform PLATA aan het vredesplatform hield al in dat de mensenrechten (in de vorm van anti-racisme) deel zijn gaan uitmaken
van de Platformactiviteiten. Ook de Arnhemse afdeling van Amnesty International heeft belangstelling voor deelname aan het Platform, maar kan voorlopig nog geen besluit nemen in afwachting van ‘groen licht’ vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam. Daar wordt vooralsnog namelijk
wat benauwd tegen deelname van de Arnhemse afdeling aan Platformactiviteiten aangekeken:
de mensenrechtenorganisatie dient immers bij al haar activiteiten haar neutraliteit te bewaren.
Deel uitmaken van een Platform dat een adviestaak richting gemeentebestuur heeft, zou de Arnhemse afdeling wel eens in politiek vaarwater kunnen brengen en dat moet worden voorkomen.
Het idee om daarnaast ook milieu als vaste thematiek in het Platformwerk op te nemen is
afkomstig van beleidsambtenaar Jan Ram. Verder dan alleen het voorstel komt het op de bewuste vergadering echter nog niet, want de prioriteit gaat allereerst uit naar de definitieve vorm van
de Stichting Villa el Salvador zoals de Stichting Arnhem-Lima in dat stadium nog heet. Verder
wordt burgemeester Scholten in de novembervergadering van het Platform verwacht en komt
het erop aan om met een goed voorbereide presentatie voor de dag te komen. Wel gaat in
november een advies uit aan de Commissie vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking
waarin milieu-aspecten aan de orde komen. Het Platform stelt namelijk voor om een onderzoek
op te zetten naar hoe ‘het gemeentelijk bestedings- en investeringsbeleid mens- en milieuvriendelijk kan worden.’
Als voorzet worden vast enkele mogelijkheden genoemd: overstap op zuivere koffie en eerlijk
geproduceerde textiel, het gebruik van kringloopproducten (papier), minder gebruik van hardhout, het gebruik van milieuvriendelijke verf en een milieuvriendelijk energiegebruik van apparaten, machines en gemeentelijke vervoermiddelen.
In het advies benadrukt het Platform ten overvloede dat wanneer de gemeente zelf op deze
terreinen een voorbeeldfunctie vervult, dit aan geloofwaardigheid wint bij een appel op een
meer mens- en milieuvriendelijke houding bij de burgerij.
Het zal nog vele jaren duren aleer al deze voorstellen door de gemeente worden overgenomen, maar de toon is gezet en ook hier zal blijken dat de aanhouder uiteindelijk wint.
Tot de keuze voor Max Havelaar koffie zal het
voorstel in december al wel leiden. Dagblad de
Gelderlander meldt het in haar editie van 8 december: ‘Zuivere koffie, op een mens- en
milieuvriendelijke wijze geproduceerd, moet de
‘lijfdrank’ worden van de ambtenaren in het
stadhuis. Alle gemeentelijke diensten en bedrijven krijgen een brief van het Arnhems college
van burgemeester en wethouders waarin hun wordt gevraagd om hun oude vertrouwde merk
voor even te laten staan en in elk geval voor een tijdje over te gaan op van het ‘Max Havelaar’keurmerk voorziene koffie.’
De toevoeging ‘voor een tijdje’ doet hilarisch aan, maar een eerdere poging om de gemeentelijke diensten tot verantwoord koffie drinken te brengen heeft niet meer dan een handjevol
ambtenaren kunnen overtuigen. Omdat de Max Havelaar-koffie bovendien duurder is en de
meerprijs uit het eigen budget van de diensten opgebracht moet worden, zal ook op dit vlak een
moeizame strijd gevoerd worden die pas op 6 januari 2011 zal worden beslecht wanneer de
gemeente Arnhem tot Fair Trade-gemeente wordt uitgeroepen.
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Vrienden van Gera
Op de laatste vergadering van het Platform Vrede en Ontwikkeling in 1989 is burgemeester
Paul Scholten te gast. Waar de contacten tussen Platform en zijn voorganger Job Drijber
tamelijk soepel verliepen, gaat het er nu wat formeler aan toe. Niet dat de nieuwe burgemeester
geen affectie met het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk heeft, maar de voorstellen van
zijn kant in die bewuste vergadering van 27 november zijn afstandelijk van aard. Waarom zou
het Platform niet eens wat meer contact zoeken met de vele militairen die in Arnhem gelegerd
zijn, zo vraagt hij zich hardop af. En misschien wordt het wel eens tijd dat het Platform zijn
functioneren evalueert. Na vier jaar zou je eens kunnen bezien, zo stelt hij, of je als Platform
nog wel representatief bent voor wat er onder de Arnhemse bevolking leeft op het gebied van
vrede en ontwikkeling. En het Platform zou ook eens zijn ‘tegenvoeters’ moeten benaderen, dat
zou de samenstelling van het Platform misschien wat breder kunnen maken. En tenslotte roept
hij de vraag op wat Arnhem moet met zijn stedenband met
Gera nu de ontwikkelingen in Oost-Duitsland in een stroomversnelling zijn gekomen. Die vraag stellen is hem beantwoorden, zoals al snel zal blijken.
Tijd om op de voorstellen van de burgemeester te reageren is
er tijdens deze bijeenkomst niet, want het pas gevormde bestuur van de Stichting Arnhem - Villa el Salvador wil zich in
deze vergadering ook aan de burgemeester voorstellen. Gemeld wordt dat de stichting in de korte tijd dat er aan de weg
wordt getimmerd, al op dertig vrijwilligers kan rekenen. Daardoor kunnen vier werkgroepen gevormd worden: jeugd, onderwijs, vrouwen en publiciteit.
Door het stichtingsbestuur wordt de inzet van het Platform bij
het tot stand komen van deze nieuwe organisatie gememoreerd, waarop de stichting op zijn beurt uitgenodigd wordt
om het Platform met zijn lidmaatschap te versterken.
De vraag hoe het nu verder moet met de jumelage tussen Arnhem en Gera houdt ook de
Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU) bezig. In een notitie aan het Platform in die
novembermaand reageert IJU-voorzitter Kees Kentin op de recente ontwikkelingen: ‘Ieder van
ons die langere tijd kontakten in de DDR heeft, kan weten dat nogal eens ‘argwanend’ werd
gekeken naar de officiële en ambtelijke kontakten, die er waren náást de dikwijls al veel eerder
ontstane persoonlijke (en ook kerkelijke) kontakten door niet-partij-mensen. Deze overwegingen, en wellicht nog veel meer, geven aanleiding om wellicht op een heel andere manier te
gaan werken aan de invulling van een jumelage tussen Arnhem en Gera.’
Ongewild geeft de IJU met dit voorstel een voorzet die de gemeente Arnhem niet slecht uitkomt. Wanneer ‘het particulier initiatief’ immers de contacten met de partnergemeente overneemt, scheelt dat de gemeente veel werk en politieke risico’s. Nu gemeentelijke inzet leveren
op een ‘heikel’ punt als de veranderende politieke situatie in de DDR kan immers betekenen dat
in een later stadium teruggekrabbeld moet worden. Kortom, burgemeester Scholten wordt op
zijn wenken bediend. Waar burgemeester Drijber ook vooral de uitwisseling tussen gewone burgers tussen beide steden belangrijk vond, had de gemeente in zijn ogen als actief ondersteunende instantie nog een voorbeeldfunctie. Dat standpunt zal na zijn pensionering snel door
de gemeente Arnhem verlaten worden, zij het dat op het terrein van de apartheid nog een slag
geslagen zal worden.
Kees Kentin stelt in zijn notitie aan het Platform voor om vooral die particuliere contacten in
stand te houden, juist nu er misschien meer mogelijkheden tot ontmoeting tussen Oost en West
ontstaan: ‘Ook de meer dan 25-jariuge deelname van IJU-ers aan konferenties van kerkelijke
DDR-jongeren die op zoek waren (en zijn) naar de link tussen geloof en traditie enerzijds en
socialisme en nieuwe strukturen anderzijds, hebben duidelijk gemaakt dat ook jongeren (en jong
denkende volwassenen) in de DDR geboeid zijn door de typisch Nederlandse manier van omgaan met problemen in de samenleving, met nieuwe kulturele uitingen (kraken, muziek, punks,
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drugsbeleid, anti-kernenergieprotest, anti-racisme enz.) en de pluriforme samenstelling van de
Nederlandse bevolking.’
Het idee van de IJU zal echter te optimistisch blijken. De oriëntatie van de (jonge) DDR-bevolking richt zich allereerst op buurland Bondsrepubliek – en vooral op de materiële welvaart aldaar. Binnen kerkelijke kringen zullen de in de loop der jaren opgebouwde contacten nog wel
grotendeels intact blijven – ook in Arnhem – maar het idee om die contacten uit te bouwen en
tot een brede uitwisseling tussen plaatselijke organisaties te komen, zal een illusie blijken.

Toch nog contact met Gera
En net als niemand het meer verwacht, gebeurt het toch nog: een groepje jongeren uit OostBerlijn brengt in december ’89 een bezoek aan Arnhem. De Muur is inmiddels gevallen, Erich
Honecker is als partijleider en staatshoofd ontslagen en duizenden Oost-Duitsers kunnen nu
vrijelijk hun familie en vrienden buiten de landsgrens ontmoeten. Wel draaien de papierversnipperaars op de Stasi-kantoren op volle toeren en is de Freie Deutsche Jugend (FDJ), tot voor kort
nog nauw gelieerd aan de Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED), bezig om zich in
hoog tempo te ontwikkelen tot een onafhankelijke, niet-partij gebonden jeugdbeweging. Twee
van deze FDJ-jongeren zijn enkele dagen te gast bij de Arnhemse Stichting Internationale
Jeugduitwisseling (IJU) en doen daar uitgebreid verslag van de periode dat de FDJ slechts uit te
voeren had wat op staatscongressen werd voorgesteld. In Arnhem oriënteren ze zich op verslaafdenzorg en de begeleiding van gehandicapten. Want ofschoon de kerken in de DDR zich
bezighouden met deze opvang, verwachten de jongeren een toename van de problemen rond
alcohol- en drugsgebruik nu de grenzen open zijn gegaan. Een oriëntatie op de Nederlandse
aanpak lijkt hun zinvol.
Het bezoek krijgt veel aandacht in de plaatselijke pers en een week later komt drukkerij ‘t
Drukke Rietje op een even eenvoudig als origineel idee: er zullen 25.000 kerstkaarten worden
gedrukt die door Arnhemse scholieren aan medeleerlingen in Gera worden verzonden. Het
gemeentelijk Bureau Vront biedt aan om een deel van de druk- en verzendkosten te betalen en
de PTT levert een telefoonboek van Gera voor de
nodige (willekeurige) adressen. Arnhemse scholen
als de Lorentz-, de Thorbecke- en de Sonsbeekscholengemeenschap bieden aan om te helpen met
het vouwen van de kaarten en het schrijven van de
enveloppen. Eigenaresse Rietje Ouwendijk van de
drukkerij brengt in december 10.000 kaarten persoonlijk naar Gera om ze te overhandigen aan de
wethouder voor onderwijs Peter Diesel tijdens de
opening van een tentoonstelling van het Arnhems
Foto Kollektief, want ook dit initiatief heeft
ondanks alle perikelen doorgang kunnen vinden.
Het tv-programma Passage van de NCRV wijdt er
in die decembermaand een uitzending aan. Talloze
Arnhemmers doen aan de actie mee door de
kaarten af te halen bij de postkantoren in Arnhem
en ze zelf te versturen: ‘Frieden und Glück wünschen wir Sie aus Ihre Partnerstadt Arnheim in
Holland’.

Andere motieven
Nieuwe formele contacten gaat de gemeente Arnhem dus nog even niet met Gera aan, maar in
december reist wel een kleine delegatie naar de partnerstad af: de ambtenaren Jan Ram en GertJan Rombout vergezellen Dick van der Meer van het Arnhems Foto Kollektief (AFK) die de
opening van de fototentoonstelling van het AFK in Gera voorbereidt. Ondanks de semi-formele
status is het bezoek succesvol: de onder het SED-bewind stopgezette uitwisselingsplannen
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lijken weer vlot te komen nu er een nieuwe wind door de DDR waait. Fotograaf Ulli Fischer zal
toch Arnhem kunnen bezoeken, het Museum voor Moderne Kunst zal de beschikking krijgen
over werk van de schilder Otto Dix uit Gera aan wie het museum een overzichtstentoonstelling
wil wijden en ook de zo vaak uitgestelde jongerenuitwisseling met de Lorentz Scholengemeenschap verschijnt weer in beeld.
Toch is de toonzetting anders. Waar voorheen solidariteit, nieuwsgierigheid naar elkaars cultuur
en de wens om de wapenwedloop te stoppen en het wederzijds vijandbeeld af te breken de
dominante factoren in het contact waren, sluipt nu een ander belang binnen, dat van de
economische steun. Economische samenwerking met steden in het Westen, krijgt de Arnhemse
delegatie op bezoek aan Gera te horen, is de belangrijkste en meest dringende wens die Gera nu
heeft waar het de stedenbanden betreft.
De achtergebleven industrie, het zwaar vervuilde milieu, de verouderde machines, het alom aanwezige achterstallig onderhoud, maar ook het afvalprobleem, de met personeelstekorten kampende ziekenhuizen, de kwakkelende ouderenzorg en de stagnerende aanpak van wijkproblemen, alles lijkt opeens opnieuw geleerd te moeten worden nu er geen centrale aansturing meer
is. En het moet allemaal betaald worden.
De noodzaak om te concurreren, het openstellen van het grondgebied voor westerse ondernemingen, de harde sanering van verouderde bedrijven waardoor opeens duizenden mensen hun
baan verliezen, de tweedeling onder de bevolking die dreigt te ontstaan waarvan de ene helft
alle hoop vestigt op aansluiting bij de rijke en vrije Bondsrepubliek en anderen het aanstormende kapitalisme verfoeien en de sociale cohesie van de oude DDR willen behouden, dit alles leidt
tot grote verwarring, versterkt door een SED die alle stuurkracht kwijt is geraakt.
Dat er in die situatie überhaupt nog tijd en energie over is voor zoiets als een fototentoonstelling
van sociaal bewogen Arnhemse fotografen is eigenlijk wonderbaarlijk te noemen.
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Deel 8
1990 - 1991
Waarin Zuid-Afrika het Platform parten speelt en
de Golfoorlog korte metten dreigt te maken
met de vredesgedachte
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Hoofdstuk 1

Een nieuw decennium
Met zijn aantreden in 1990 als president van de Sovjet-Unie, lijkt Michail Gorbatsjov het door
hem in de jaren 80 ingezette proces van transparantie en staatkundige hervormingen te kunnen
voortzetten. Maar hij zal de functie van president maar één jaar bekleden. In 1985 Konstantin
Tsjernenko opgevolgd als secretaris-generaal van de Russische
Communistische Partij, slaan zijn ideeën van ‘glasnost’ en ‘perestrojka’ in eerste instantie in zowel binnen- als buitenland nog
wel aan. Hij zal er zelfs in december 1990 de Nobelprijs voor de
Vrede voor krijgen. Maar gaandeweg nemen de tegenkrachten in
omvang toe. Als reactie op meer autonomie groeit het nationalisme in de deelstaten en de roep om afscheiding zal al snel gepaard
gaan met geweld van separatistische groepen. Ook binnen de
staatsmacht zelf groeit de onvrede. De Sovjet-Unie dreigt uiteen
te vallen en behoudende krachten in de Communistische Partij
willen de oude centralistische structuur terug. In de loop van
1991 zal blijken dat ook die krachten voor het geweld kiezen en
Gorbatsjov ziet zich in augustus van dat jaar met een heuse coup
geconfronteerd. Tegelijkertijd brokkelt ook in het buitenland zijn
prestige af wanneer hij militairen laat schieten op demonstranten in Letland en Litouwen. Onder druk van het leger en met een nieuwe ‘sterke man’ (Boris Jeltsin) als zijn opvolger, treedt
Gorbatsjov op 26 december 1991 af als president en houdt de Sovjet-Unie de facto op te bestaan.

Tweesporenbeleid IKV
In Nederland is de vredesbeweging, met het IKV als grote trekker, dan ook al over zijn hoogtepunt heen. Feitelijk is het overhandigen van de 3,7 miljoen handtekeningen tegen plaatsing van
de kruisraketten door Sienie Strikwerda van het Komitee Kruisraketten Nee! (KKN) aan premier Ruud Lubbers (op 26 oktober 1985 in de Houtrusthallen in Den Haag) te beschouwen als
het laatste hoogstandje waartoe de gezamenlijke Nederlandse vredesorganisaties in die jaren in
staat zijn geweest. Maar het organiseren van dit Volkspetitionnement is dan wel een logistieke
actie geweest die zijn weerga in de geschiedenis van de Nederlandse vredesbeweging niet kent.
En nadat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie op 8 december 1987 het INF-akkoord (Intermediate-Range Nuclear Forces) over de ontmanteling van de kernwapens voor de middellange
afstand getekend hebben, lijkt de noodzaak tot inzet van vredeskrachten ook niet meer zo urgent. De vredesplatforms zakken ineen en de paar honderd IKV-kernen in het land volgen al
snel.
Het IKV zelf (met name het tamelijk zelfstandig opererend IKV-secretariaat) is dan al ver
gevorderd met wat het tweesporenbeleid genoemd wordt. Van meet af aan heeft het vredesberaad namelijk aangegeven dat het niet alleen gaat om het verzet tegen modernisering van de
kernwapens in Europa, zoals al eerder aan de orde kwam. Het conflict rond de modernisering is
het gevolg van de tegenstelling tussen Oost en West en niet de oorzaak, benadrukt de organisatie telkenmale. De mensenrechten en de democratie in Oost-Europa dienen centraal te staan. Als
die eenmaal een kans op ontplooiing krijgen, verdwijnt ‘vanzelf’ ook het vijandsbeeld tussen
beide blokken, is de gedachte. En dus dient de dialoog tussen de kerken in Oost en West versterkt te worden. Het geven van een stem aan de diverse mensenrechtenorganisaties achter het
IJzeren Gordijn heeft gaandeweg de hoogste prioriteit binnen het IKV gekregen en alle mogelijkheden worden benut om overlegstructuren op te zetten, dikwijls tot grote irritatie van de
diverse staatsorganen in de Oostbloklanden zoals we in het vorige deel hebben kunnen lezen.
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‘Ontspanningspolitiek’, is voor het IKV het trefwoord geworden, zowel in de tweede helft van
de jaren 80 als in de jaren 90.
In een terugblik op die periode (IKV 1966-2006, veertig jaar mobiliseren voor vrede, 2006)
vatten de samenstellers van het gedenkboek dit streven in een enkele zin samen: ‘De inzet van
het IKV is om de tweedeling van Europa te helpen overwinnen door een beweging op gang te
brengen die laat zien dat het blokdenken zijn
legitimiteit aan het verliezen is en dat er goede
politieke oplossingen denkbaar zijn voor het conflict dat nu vooral door militaire middelen in
stand wordt gehouden.’
Dat de bij het IKV aangesloten kerken het in die
jarenlang niet altijd eens zijn met de initiatieven
van het IKV, stellen de samenstellers eveneens
vast: ‘De kerken zien voor de eigen kerkelijke
contacten met geloofsgenoten in Oost-Europa
geen of slechts een zeer beperkte rol weggelegd in het vormgeven van een politieke strategie
gericht op het overwinnen van de tweedeling van Europa. Binnenkerkelijke motieven staan
vooral voorop en dan kunnen de interventies van IKV-zijde gemist worden!’
Toch zullen deze meningsverschillen niet leiden tot het opzeggen van het lidmaatschap van
kerkgemeenschappen. Met uitzondering van de Quakers. Zij besluiten in 2001 hun lidmaatschap
te beëindigen nadat het IKV gesteld heeft dat het in bijzondere gevallen, en alleen na instemming van de Verenigde Naties, kan instemmen met het militair interveniëren in landen om erger
leed te voorkomen. Als voorbeeld wordt daarbij de militaire interventie in voormalig Joegoslavië en later het verjagen van Sadam Hoessein genoemd. Dit standpunt, publiekelijk verwoord
door algemeen secretaris Mient-Jan Faber, zal nog voor menig hoogoplopend conflict binnen de
vredesbeweging zorgen.

Arnhem
Terwijl dus in den lande de vredesbeweging in de tweede helft van de jaren 80 verbrokkeld is
geraakt en de deelnemers al of niet teleurgesteld over zijn gegaan tot de orde van de dag, lijkt
Arnhem daar een van de weinige uitzonderingen in te zijn. Daar zijn drie redenen voor aan te
voeren. De eerste is de door het landelijk IKV ingegeven gedachte dat vrede meer is dan het niet
plaatsen van kernwapens. En omdat de krachten achter de wapenwedloop groot zijn, is inzet
voor de vrede een kwestie van lange adem. De Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen
(SAV) zijn zich dat van meet af aan bij hun acties bewust. De tweede reden is dat de IKVkernen in dit samenwerkingsverband toonaangevend zijn, met name de op het gemeentebeleid
gerichte Werkgroep Politieke Partijen. Het is vooral dankzij de inzet van deze werkgroep dat
Arnhem is overgegaan op een actief vredes- en ontwikkelingsbeleid, een succes waar de SAV
nog lang op voortbouwt. Als derde reden tenslotte – los van het feit dat succes altijd afhankelijk
is van bepaalde personen die op het juiste moment op de juiste plaats aanwezig zijn – kan
aangevoerd worden dat vooral de diversiteit van het Arnhemse vredesplatform zijn kracht is. De
‘mix’ aan vredegroepen, ontwikkelingsorganisaties en in een later stadium mensenrechten- en
milieugroepen (en dat alles van uiteenlopende gezindten), zorgt ervoor dat er voortdurend een
agenda is waarmee aan de weg getimmerd wordt. Anders gezegd: er is bepaald geen gebrek aan
activiteiten en discussies die de deelnemers ‘bij de les’ houden. Dat die discussies ook wel eens
dreigen te ontaarden in conflicten, zal in dit deel aan de orde komen. Maar dat het Platform de
conflicten steeds weer heeft overleefd, kan hier op voorhand reeds worden vermeld.
Het Platform gaat de jaren 90 in met een nog steeds indrukwekkende ledenlijst, ook al moet
worden vastgesteld dat – in navolging van de landelijke trend – het aantal IKV-kernen ook in
Arnhem is geslonken en wel van vijf naar drie. Aan uitgesproken vredesgroepen staan op 1
januari 1990 op de ledenlijst verder nog Vrouwen voor Vrede, de al genoemde Werkgroep
Politieke Partijen (in feite dus gelieerd aan het IKV), Geweldloze Weerbaarheid, Kerk en Vrede,
50+ tegen kerngeweld, de Baháí-gemeenschap, ’t Kan Anders en de (stichting) SAV.
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Vanuit het ontwikkelingswerk zijn de Wereldwinkel, het Derde Wereld Centrum, Novib/
Unesco-Arnhem, het Nicaragua Komitee en het El Salvador Komitee vertegenwoordigd. Verder
staan nog op de lijst de Stichting Internationale Jeugduitwisseling, Unicef-Arnhem, de Raad van
Kerken Arnhem, inclusief de Basisgroep Arnhem die zich inzet voor Nicaragua, de MOVgroepen van de rooms-katholieke kerk en het VOKS.
Van de kant van de anti-apartheidscampagne is PLATA (het Platform tegen Apartheid Arnhem)
vertegenwoordigd.
Al met al een indrukwekkende lijst, zeker als ook nog Afrika Actie ’85 en de Werkgroep OS
Evangelisch Luthers worden meegerekend, al hebben deze twee organisaties slechts een
‘blauwe maandag’ aan het Platform deelgenomen.

Hoofdstuk 2

Arnhem en Latijns-Amerika
De solidariteitsbeweging in Arnhem gaat in 1990 al meteen voortvarend van start met het
uitroepen van januari tot El Salvador-maand. Uit het persbericht van de Initiatiefgroep: ‘Ook in
Nederland zijn we erg geschokt door ontwikkelingen in El
Salvador en haar bevolking die al zo lang moet buigen
onder een fascisties bewind. Een bewind dat alleen in het
zadel blijft door gigantiese militaire steun van de VS. Om de
situa-tie van de mensenrechten, de terreur, de
doodseskaders en het verzet daartegen meer aandacht te
geven, wordt januari in Arnhem uitgeroepen tot El Salvadormaand.’ De oproep is ondertekend door een keur aan –
vooral buitenparlemen-taire – organisaties in Arnhem.
Behalve het El Salvador Komitee deel uitmaakt zijn dat:
Hotel Bosch, Katshuis en Casa de Pauw als de drie grote
kraakpanden in Arnhem, het Infokafee, Arnhems Axie
Archief en Alternatieve Bieb On-gebonden als de drie
informatiecentra van de plaatselijke actiebeweging en verder
nog het maandblad Lekker Fris, de drukkerijen Draak en
Rooie Lap, de Stadsradio, het Film-huis, Oase en de
poppodia Willem I en Goudvishal. Deze samenwerking is
opmerkelijk, omdat De beweging waarmee het spectrum aan
actiegroepen in de jaren 80 wordt aangeduid, eigenlijk al van af 1985 op zijn retour is.
Het programma voor de El Salvador-maand wijkt niet af van wat gangbaar is in die tijd aan
solidariteitsprogramma’s: doorlopende videovoorstellingen in de diverse actiecentra, sprekers
die verslag doen van de laatste ontwikkelingen en benefietconcerten. Opmerkelijk is wel een
brief die de initiatiefgroep die maand laat uitgaan naar de kerkelijke organisaties in Arnhem:
‘De bedoeling van de El Salvador-maand: zo breed mogelijk informatie verspreiden over de
huidige situatie in El Salvador, bewustwording en solidarisering vanuit verschillende schakeringen in de Nederlandse samenleving voor het volksverzet in El Salvador, geld inzamelen voor
de kampagne ‘wapens voor het verzet’ en wijzen op de vele andere mogelijkheden tot financiële
en morele solidariteit.’
Vooral de oproep om geld in te zamelen voor wapens voor de guerrillabeweging in El Salvador
(FMLN) liegt er niet om, al kan op voorhand ingeschat worden dat met dit onderdeel van de oproep aan de kerken weinig suc-ces geboekt zal worden. Ondanks het feit dat de moord op de
vier IKON-journalisten Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemse en Hans ter Laag op 17 maart
1982 door het Salvadoraanse leger nog vers in het geheugen ligt bij eenieder die zich betrokken
voelt bij het onderdrukte volk van El Salva-dor.
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Het Arnhems Stadspastoraat haakt op de El Salvador-maand in door een inzamelingsactie te
houden voor oude naaimachines: ‘Nabij de hoofdstad San Salvador ligt de gemeenschap van
Apulo. De bevolking is helemaal afhankelijk van de plaatselijke grootgrondbezitters. Deze
dwingen de mensen regelmatig om te verhuizen omdat zij de grond waarop het dorp staat,
willen bebouwen. De gemeenschap heeft
daardoor geen enkel toekomstperspectief
en leeft onder heel armoedige omstandigheden. Onder hen leeft zuster Monica, een
Franse non. Zij probeert op een concrete
wijze hulp te bieden aan de bevolking van
Apulo. Ze organiseert de mensen van
Apulo, ze leert de bevolking lezen en
schrijven en helpt hen werkprojecten op te
zetten om te voorzien in hun eigen levensonderhoud, zodat ze niet meer helemaal
afhankelijk zijn van de grootgrondbezitters. Eén van deze werkprojecten richt zich op de vrouwen van Apulo. Zij krijgen naailes zodat zij zelf kleren kunnen maken en herstellen. De bedoeling
is dat zij hierdoor in de toekomst zelf kleding kunnen maken voor familie en verkoop.’
De El Salvador-maand krijgt vervolgens een hoogtepunt met een demonstratie door de
binnenstad op 22 januari. Onderweg wordt stilgehouden bij het Arnhemse filiaal van McDonald’s waar een korte toespraak wordt gehouden over de ‘verwoestende invloed in MiddenAmerika en Zuid-Amerika’ van deze vleesverkoper, waarna de stoet eindigt bij het monument
voor de gevallenen bij de Eusebiuskerk.

Installatie bestuur Stichting Arnhem-Lima
De schijnwerpers richten zich in deze beginmaanden ook op een ander land in Latijns-Amerika.
Na een aanloopperiode van anderhalf jaar (de keuze voor Lima als toekomstige stedenband is al
in juni 1988 door het gemeentebestuur gemaakt) is het op 12 februari 1990 zover: wethouder
Daan van de Meeberg installeert het bestuur van de Stichting Arnhem-Lima. Dat gebeurt op een
informatieavond in het Gemeentelijk Informatiecentrum in aanwezigheid van de leden van het
Platform Vrede en Ontwikkeling. Er wordt een video vertoond over het leven in de Peruaanse
hoofdstad en de diverse werkgroepen van de stichting presenteren hun beleidsvoornemens. De
pers is er daags erna eenduidig over: een zinvolle bijdrage aan de bewustmaking van de Arnhemse bevolking dat vrede en ontwikkelingssamenwerking alles met elkaar te maken hebben.
Het pas geïnstalleerde bestuur gaat meteen aan de slag met een serie kleinschalige evenementen:
een vrouweninformatieavond ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op 8 maart, een
manifestatie in buurthuis De Snuffelpaal in Presikhaaf op 11 mei en een fototentoonstelling in
juni in de stadhuishal. En er wordt een lespakket samengesteld. Dagblad de Arnhemse
Courant laat in haar editie van 18 april 1990
de plaatsvervangend voorzitter van de stichting, Nettie Hulsbos, er uitgebreid over aan
het woord: ‘Wij willen met ons nieuwe project Arnhemmers meer bij de situatie in Peru betrekken. We willen vooral kinderen
laten zien dat het leven in Nederland niet zo vanzelfsprekend is. Daarom willen we niet alleen
geld inzamelen, maar hebben we ook een speciaal lespakket samengesteld. Dat is bestemd voor
leerlingen in de twee hoogste groepen van het basisonderwijs en het behandelt het wonen,
werken en leven in Villa El Salvador, de krottenwijk aan de rand van de Peruaanse hoofdstad
Lima. Het project is een onderdeel van de nationale actie van de Novib.’
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Nicaragua
Maar het blijft in deze januarimaand niet bij El Salvador en Peru. De Raad van Kerken-Arnhem,
de Basisgroep Arnhem en het Nicaragua Komitee zijn, ook nadat de keuze van de het Arnhemse
gemeentebestuur op Peru en niet op Nicaragua is gevallen, geld blijven inzamelen voor hun
ontwikkelingsproject in het dorpje Muelle de los Buyes. Doel is het gezond maken van de veestapel ter plekke, die zwaar te lijden heeft gekregen door gebrek aan medicijnen en de afwezigheid van een veearts. De inzameling in Arnhem levert f 13.000 op. Samen met de opbrengst van
collectes elders is er een bedrag van f 40.000 beschikbaar gekomen, genoeg voor het opzetten en
inrichten van een apotheek voor diergeneesmiddelen en het aanstellen van een veearts. In een
paginagroot artikel in de Gelderlander schetst voorzitter Arie Blokland van de Raad van Kerken-Arnhem onder de kop ‘Arnhemse steun voor Nicaraguaanse boeren’ de situatie: ‘De
bevolking van Muelle is ontzettend blij met deze steun. Niet
vergeten moet worden dat ze in een streek wonen die tot voor
kort verstoken was van enige vorm van hulpverlening. Het
heeft veel te lijden gehad van de oorlog (strijd van Sandinisten tegen de toenmalige regering van dictator Somoza) die
in Nicaragua woedde. Trouwens de situatie in Muelle is
vergelijkbaar met vele andere gebieden in Nicaragua. Het
land zit momenteel in een overlevingssituatie.’
Het bezoek dat Arie Blokland aan Nicaragua brengt om met
eigen ogen de situatie in Muelle te aanschouwen, leidt tot
twee discussieavonden (in februari en maart) en tot het voornemen om de inzamelingen voort te zetten, vooral om de aanstelling van de veearts voor minimaal twee jaar te kunnen garanderen.

Hoofdstuk 3

Vreemde vogels (1)
Op de avond van de El Salvador-demonstratie door Arnhem (22 januari, de datum waarop in
1932 de volksopstand in El Salvador tegen de koloniale overheersing begon), vindt in een van
de commissiekamers van het stadshuis de eerste vergadering van het Platform Vrede en Ontwikkeling van het nieuwe jaar plaats. Op de agenda vooral formele zaken als commissieverslagen
en publiciteitsvoorstellen. Ook het Beleidsplan 1987-1990 staat geagendeerd, de vijfde versie
inmiddels. Inhoudelijk verschilt deze versie niet veel van de vorige, zij het dat aan de onderlinge
verschillen van mening over de onderwerpen ‘oorlog en vrede’ en ‘onderontwikkeling’ tegemoet is gekomen door de afwijkende meningen van leden als bijlage op te nemen. Daardoor is
het wel een document van 38 pagina’s geworden. Al met al dus lijkt de agenda voor die bewuste
22 januari geen wereldschokkende onderwerpen te vertonen, maar schijn bedriegt. Ter vergadering melden zich namelijk vijf toehoorders die zich voorstellen als vertegenwoordigers van
respectievelijk het ICTO (het Interkerkelijk Comité voor Tweezijdige Ontwapening), het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) alsook de jongerenorganisatie van deze partij (het GPJC) en
de Nederlands Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap NZAW. Het lijkt erop dat de eerdere oproep
van burgemeester Paul Scholten aan het Platform om vooral ook tegenvoeters uit te nodigen,
een eigen leven is gaan leiden. Zo denkt ook het dagblad de Gelderlander erover, want daags na
de Platformbijeenkomst meldt de krant onder de kop ‘Rechts wil in Platform voor vredesvraagstukken’: ‘Een aantal rechts-gerichte organisaties heeft gevolg gegeven aan de oproep
van de Arnhemse burgemeester P. Scholten om het Platform voor vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking te verbreden. Van een viertal rechtse groeperingen en partijen hebben
zich kandidaten gemeld.’ Maar de oproep van burgemeester Scholten is blijkbaar ook onderArnhem Mondiaal
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werp van gesprek geweest binnen het college van B&W zelf, want de krant weet in hetzelfde
artikel te melden: ‘Volgens wethouder D. van de Meeberg die vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking in zijn portefeuille heeft, komen de NZAW, het GPJC en het GPV niet voor
een zetel in het platform in aanmerking. De NZAW richt zich op geen van beide gebieden en de
andere organisaties bewegen zich op politiek terrein.’
Wie mocht menen dat daarmee de kous af is, vergist zich. Op de Platformvergadering van 22
januari volgt namelijk de bijeenkomst van 12 maart en daar presenteren het ICTO en de NZAW
zich opnieuw, maar nu als adspirantleden van het Platform. Het
ICTO echter niet in persona, maar vertegenwoordigd door Dick
Engelsman, woordvoerder van het VOKS (Vredesoverleg Kerk
en Samenleving), wat voor de aanwezigen echter geen beletsel
vormt om het ICTO als lid aan te nemen. Opmerkelijk is dit besluit bovendien omdat ter vergadering geen achtergrondinformatie over het ICTO aanwezig is, hoewel dat wel door de organisatie is toegezegd. Het ICTO is dan weliswaar geen onbekende op
vredesgebied – en dan vooral als tegenhanger van het IKV –
maar verwacht zou mogen worden dat toelating pas een feit kan
zijn wanneer een vertegenwoordiger van de organisatie aanwezig is om eventuele vragen te beantwoorden. Dick Engelsman
zegt evenwel toe dat deze omissie op de volgende Platformvergadering zal worden rechtgezet.

NZAW
Namens de NZAW is Annette Thomson in de Platformvergadering van 12 maart aanwezig. Zij
benadrukt dat ook haar organisatie tegen apartheid is, maar meer heil ziet in een dialoog met het
huidige bewind in Zuid-Afrika. Door in plaatselijke werkgroepen actief zijn, waaronder in
Arnhem, probeert de organisatie een geweldloze omwenteling in Zuid-Afrika te bespoedigen.
Op de agenda van het Platform staat echter onder meer het voorstel van de LOTA, de vereniging van Lagere Overheden tegen Apartheid waar de gemeente Arnhem zich bij aangesloten
heeft, om het Salomon Mahlangu Freedom College in Tanzania financieel te ondersteunen.
Deze scholengemeenschap, kortweg SOMAFCO geheten, is een ANC-opleiding die tot doel
heeft om toekomstig kader op te leiden. Het instituut richt zich op culturele vorming ‘verdeeld
over de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en industrie’ en wordt ondersteund
door de Novib en het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA) alsook door de provincie Groningen.
Omdat kort ervoor de Socialistische Partij in de gemeenteraad van Arnhem een motie heeft
ingediend om het ANC met f 5.000 te steunen, doet Bureau Vront het voorstel om de (inmiddels
aangenomen) motie te combineren met
de projectaanvraag. Terwijl het
voorstel nog behandeld moet worden
door de commissie Vrede en Ontwikkeling, verwerpen NZAW en VOKS
per brief al meteen het voorstel. Dick
Engelsman, vertegenwoordiger van
het VOKS, schrijft: ‘Dit onderwijs op
leninistisch-marxistische basis moet
afgewezen worden. Allereerst omdat
het dat deel van de totale macht van de anti-apartheid steunt, dat racistische apartheid wil
vervangen door politieke apartheid als in de Sovjet-Unie en haar Europese koloniën tot voor
kort. Ten tweede omdat nu de Inkatha-Buthelezi kant aan de beurt is voor steun.’
De oproep van VOKS om de Inkatha-beweging van Zoeloe-leider Mangosuthu Buthelezi te
steunen is opmerkelijk, zeker voor een organisatie die zich een vredesoverleg noemt. In de jaren
80 zijn namelijk de televisiebeelden de wereld rondgegaan waarin te zien viel hoe gewapende
Inkatha-strijders door pantserwagens van het Zuid-Afrikaanse leger naar townships werden
vervoerd om het daar met geweld op te nemen tegen ANC-aanhangers. Een verklaring voor de
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oproep van het VOKS ligt echter toch voor de hand: Buthelezi maakte zich in de jaren 70
namelijk los van de ANC-Jeugdliga om zijn eigen – anticommunistische – Inkatha Vrijheidspartij op te richten.
Met de afwijzing van steun aan het ANC door het VOKS heeft het adspirant-lid NZAW op
voorhand al één medestander in het Platform. Het voorstel waar de Nederlands Zuid-Afrikaanse
Werkgemeenschap vervolgens mee komt, gaat echter veel verder dan de geuite bewaren van het
VOKS. In een schrijven van 12 maart 1990 aan het Platform stellen de NZAW-jongeren voor
om de oriëntatie op het ANC geheel te laten varen en de keuze voor een toekomstige maatschappijinrichting in Zuid-Afrika over te laten aan de Zuid-Afrikanen zelf. Dit om ‘paternalisme’ te voorkomen: ‘Wij in Nederland weten wel wat goed voor jullie zwarten is, namelijk een
systeem gebaseerd op socialisme.’ En verwijzend naar de bevrijdingsstrijd in Midden-Amerika:
‘Laten wij niet dezelfde fout maken als in Nicaragua, waar wij dachten dat de gehele bevolking
achter de Sandinisten zou staan. Laten alle inwoners van Zuid-Afrika zelf hun keuze maken,
maar laten wij een ‘politiek neutraal’ project steunen, zoals bijvoorbeeld het project voor de
zwarte zwerfkinderen in Kaapstad.’
Dat de zwarte zwerfkinderen in Kaapstad er zo beroerd aan toe zijn vanwege de uitsluiting van
de zwarte bevolking in Zuid-Afrika van de meest elementaire sociale voorzieningen, zal niet het
onderwerp van discussie worden op de Platformvergadering van die bewuste 12e maart. Voorzitter Aris Kon voorziet al een aanvaring tussen gezindten, temeer daar ook Marinus Dijkerman
van de vredesorganisatie ’t Kan Anders in een brief te kennen heeft gegeven zijn bedenkingen te
hebben bij de steun aan een ANC-initiatief, ook al gaat het om een onschuldige culturele opleiding. Weliswaar is de organisatie fel gekant tegen de Zuid-Afrikaanse apartheid en ondersteunt
de groep ook de boycotmaatregelen tegen het land, maar het uitgangspunt van principiële
geweldloosheid staat ondersteuning van welk ANC-project in de weg: ‘Doordat wij gelden
aandragen voor hun cultureel doel, hebben zij de mogelijkheid over (meer) gelden te beschikken
voor wapenaankoop. Indirect steunen wij dan de strijd met militaire middelen.’
Dit dilemma maakt de keuze voor het door de LOTA ingebrachte project er niet makkelijker op.
En de sfeer in de vergadering wordt er ook al niet beter op wanneer beleidsambtenaar Jan Ram
ten aanzien van een eventueel lidmaatschap van de NZAW stelt dat hij eerst informatie over de
organisatie wil inwinnen bij de landelijke anti-apartheidsorganisaties Kaïros, AABN en KZA.
Voor Kees Kentin van de Stichting Internationale Jeugduitwisseling hoeft dat niet eens gedaan
te worden. Hij kondigt aan het Platform te zullen verlaten wanneer de NZAW als lid wordt
toegelaten. Wanneer vervolgens de NZAW-vertegenwoordigster in de rondvraag eist dat deze
uitspraak van Kees Kentin in de notulen wordt opgenomen, is de toon gezet.

LOTA-beleid gemeente Arnhem
Aan de gemeente Arnhem lijkt de discussie binnen het
Platform in eerste instantie voorbij te gaan. De focus ligt
daar op het door de gemeente zelf te voeren Zuid-Afrika
beleid. Nu het er de schijn van krijgt dat namelijk ook het
voorkeursbeleid – in plaats van het aanvankelijke boycotbeleid – op schorsing door de Kroon kan rekenen, wordt
gezocht naar een derde mogelijkheid om Arnhemse bedrijven aan te spreken op hun investeringen in het Zuid-Afrika
van de apartheid. Die mogelijkheid wordt gezien in een bestaande Europese gedragscode. Beleidsambtenaar Jan Ram
in de Gelderlander van 7 april van dat jaar: ‘De EG-gedragscode kent geen enkele sanctie. Bedrijven die in ZuidAfrika zitten, moeten jaarlijks rapporteren, maar daar houdt
het ook mee op. Het is denkbaar dat de (LOTA)gemeenten
juist hun aandacht gaan richten op de bedrijven die onder
de gedragscode vallen. Daar zou je wellicht ook sancties op
plaatselijk niveau aan kunnen koppelen. Het is per slot van
rekening een beleid dat door de regering ondersteund wordt.’ Die laatste zin is echter een loze
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toevoeging. Het is de Nederlandse regering er immers alles aan gelegen om de deur naar de
Zuid-Afrikaanse markt open te houden. Aan de Nederlandse gemeenten wordt vanuit Den Haag
weliswaar enige speelruimte geboden om hun verontwaardiging jegens de schending van de
mensenrechten in Zuid-Afrika te uiten. Maar alleen zolang die verontwaardiging niet in de vorm
van gemeentebeleid wordt gegoten die schade toebrengt aan de politiek van Buitenlandse
Zaken. Bovendien wenst Den Haag het regime van president De Klerk – die in 1989 Botha is
opgevolgd – niet te veel van zich te vervreemden. De regeringswisseling in Pretoria zou immers
wel eens een verlichting van apartheidsbewind kunnen inluiden.
Met het besluit van de LOTA om zich neer te leggen bij de wettelijke onhaalbaarheid van een
economisch voorkeursbeleid, komt ook in Arnhem een einde aan de heftige meningsverschillen
op dit beleidsterrein. Tot driemaal toe veroorzaakten deze meningsverschillen een politieke crisis tussen het CDA en de PvdA in het gemeentebestuur. Omdat alle fracties het evenwel met
elkaar eens zijn dat het apartheidsbeleid een verwerpelijk systeem is, leidde dit niet tot het
schrappen van het onderwerp. Zolang moties en beleidshandelingen maar niet al te ingrijpend
zijn, kan iedereen in college en raad ermee leven. En zo ziet Den Haag het ook graag.

NZAW-jongeren toegelaten tot Platform
Het is in de Platformvergadering van 9 april 1990 dat de teerling geworpen wordt: besloten
wordt om de jongerenafdeling van de Nederlands Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap NZAW
als lid toe te laten. Er zijn namelijk geen statutaire bezwaren aan te voeren en de NZAW
benadrukt ter vergadering nogmaals uitdrukkelijk tegen apartheid te zijn, maar dan anders. En
vooral anders dan het ANC. Er wordt een stemming gehouden waarbij de uitslag in het voordeel
van de NZAW-jongeren uitvalt: 7 stemmen vóór, 2 tegen (het Nicaragua Komitee en PLATA)
en 1 onthouding. Daarbij dient aangemerkt worden dat beleidsambtenaar Jan Ram en IJU-voorzitter Kees Kentin niet bij de vergadering aanwezig zijn. Beiden hebben, zoals hierboven aangegeven, ernstige twijfels bij de integriteit van de NZAW als anti-apartheidsorganisatie. Ook
PLATA, het plaatselijke platform tegen apartheid en sinds enige tijd Platformlid, tekent protest
aan, zij het om procedurele redenen. Uit de notulen: ‘Wil Hagedoorn heeft ernstige bezwaren
tegen de procedure die nu gevolgd wordt. Afgesproken is dat er vóóraf informatie zou worden
toegestuurd. Dit is niet gebeurd en nu moeten we na een leespauze van 5 minuten tot een
afgewogen oordeel komen. Ook het ICTO, dat vorige keer zomaar toegelaten werd, zou vanavond nadere toelichting geven. Ook hun vertegenwoordiger is er nu niet. Wil vindt dat dit zo
niet kan.’
Kritiekloos in hun besluit om voor het lidmaatschap van de NZAW-jongeren te stemmen, zijn
de Platformleden niet. Ter vergadering worden vragen gesteld over de relatie tussen de jongerenorganisatie en Zuid-Afrikaanse organisaties, vragen die de twee aanwezige NZAW-jongeren
niet of maar zeer ten dele weten te beantwoorden. Het feit echter dat de NZAW ook een Arnhemse werkgroep heeft en er in de statuten van het Platform nu eenmaal ruimte is voor andersdenkenden waar het om de terreinen vrede, ontwikkeling en mensenrechten gaat, noodzaakt
voorzitter Aris Kon om de organisatie als Platformlid toe te laten.

Reacties
Op de hoogte gebracht van het toelatingsbesluit houdt voorzitter Kees Kentin van de Stichting
Internationale Jeugduitwisseling woord: de IJU treedt terug als Platformlid. Op 29 mei richt hij
zich per brief tot bestuur en leden van het Platform: ‘Voor mij persoonlijk is de toelating tot lid
van het Platform van de Werkgemeenschap Zuid-Afrika (NZAW-jongeren om precies te zijn)
een onverteerbare zaak. Niet alleen onverteerbaar om – ik mag dat als bekend veronderstellen –
de stellingname van deze gemeenschap in het verleden. Nergens is duidelijk geworden dat deze
Werkgemeenschap met haar verleden gebroken heeft; ook in haar huidige uitgangspunten blijft
hun ‘speciale belangstelling’ uitgaan naar de Afrikaners en Boeren, terwijl heel duidelijk andere bevolkingsgroepen onze solidariteit méér nodig hebben.’
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Meteen de volgende dag al wijdt dagblad de Gelderlander een fors artikel aan de perikelen.
Onder de kop ’Scholten oorzaak van verrechtsing’ citeert de krant Platformvoorzitter Aris Kon:
‘Als een organisatie pro apartheid is, zouden we die kunnen weren. Maar er zijn geen bewijzen
dat de NZAW pro apartheid is. We hebben dan ook geen handvat om de organisatie te weren.
Een zeer grote meerderheid van de Platformleden is – al dan niet contre coeur – met de
toelating van de NZAW akkoordgegaan.’ Ook de al eerdergenoemde Wil Hagedoorn van het
Platform Arnhem tegen Apartheid PLATA, komt in het artikel aan het woord: ‘Burgemeester
Scholten is degene geweest die het allemaal heeft aangezwengeld. Die vond het Platform te
links. Hij wilde er zelfs groepen als het Oud Strijders Legioen bijhalen.’
Daan van de Meeberg zal de ontwikkelingen
met pijn in het hart hebben gevolgd, hij is een
week eerder als wethouder en locoburgemeester teruggetreden. Maar zijn opvolger Gerard
Velthuizen (eveneens PvdA) laat in het bewuste artikel in de Gelderlander meteen weten hoe hij over de situatie denkt: ‘Ik heb een
paar jaar terug tijdens de Olympische Spelen
voor Gehandicapten met mensen van de
NZAW gesproken. Die zijn gewoon voor
apartheid. Hun lidmaatschap lijkt me onnatuurlijk. Ik geloof niet dat het doel van de
commissie met hun aanwezigheid is gediend.’

Zetelverdeling commissie vrede en ontwikkeling
Met die laatste opmerking snijdt wethouder Velthuizen een tweede heikel punt aan in de discussie over de toelating van de NZAW tot het Platform. Het Platform is namelijk met zeven leden
(uit zeven gevormde clusters) in de Commissie vrede en ontwikkeling vertegenwoordigd. Voor
het overige bestaat de commissie uit zeven leden van de diverse politieke partijen. Maar omdat
van de kant van de politiek aangekondigd is dat er vanuit de fracties een vertegenwoordiger
minder deel uit gaat maken van de commissie, zal met het oog op het gewenste evenwicht ook
het Platform met een vertegenwoordiger minder naar de bijeenkomsten moeten komen. En dus
dient er een herverdeling van de clusters te komen, waarbij er in plaats van zeven nog maar zes
overblijven. En of de NZAW nu ingedeeld wordt in het cluster landencomités of in een cluster
samen met ICTO en VOKS, in beide gevallen wordt het mogelijk dat de NZAW het cluster in
de raadscommissie gaat vertegenwoordigen.
Dat de kwestie meer is dan een lokaal incident, blijkt vervolgens uit een brief die het LOTAbestuur aan de gemeente Arnhem stuurt. Daarin spreekt het zijn verontrusting uit over de gang
van zaken in Arnhem en waarschuwt het voor infiltraties van de kant van de NZAW in
overlegorganen. Op de Platformvergadering van 29 mei komt de herverdeling van de clusters
aan de orde, maar het lukt de leden niet om het aantal terug te brengen van zeven naar zes.
Zodoende blijft er ook een apart cluster bestaan waarin VOKS, ICTO en NZAW tezamen zijn
ondergebracht. En dus is het voorspelbaar dat dit cluster zich zal laten gelden wanneer het om
de vertegenwoordiging in de raadscommissie gaat.
Voor Kees Kentin is deze vergadering de laatste die hij namens het IJU bijwoont. Voorzitter
Aris Kon dankt hem voor zijn grote inzet gedurende de afgelopen jaren met name waar het zijn
betrokkenheid bij het tot stand komen van de stedenband met Gera betreft.
De volgende ochtend berichten zowel de Gelderlander als de Arnhemse Courant uitvoerig over
het vertrek van de IJU-voorzitter uit het Platform. De Arnhemse Courant laat LOTA-medewerker Jos Moerkamp aan het woord die er geen doekjes om windt: ‘De NZAW presenteert zich
als anti-apartheidsorganisatie, maar is dat niet. In ieder geval werd ze tot voor kort betaald
door de regering in Zuid-Afrika om een positiever beeld te schetsen van wat er in dat land
gebeurt. Dan kun je toch moeilijk staande houden dat je een anti-apartheidsorganisatie bent.’
Ook beleidsambtenaar Jan Ram wordt door het dagblad naar zijn mening gevraagd: ‘Dat soort
instellingen opereert vaak net op de rand als het om officiële uitlatingen gaat. Buiten de
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kanalen om doen ze allerlei uitspraken, maar die zie je in het officiële beleid nooit terug.’
Vervolgens komt wederom Platformvoorzitter Aris Kon aan het woord om nog eens uit te
leggen wat het dilemma voor het Platform was: ‘Het nadeel van een open organisatie zoals de
onze is dat iedereen kan toetreden als ze maar aan de doelstelling voldoen. De NZAW beweegt
zich op het terrein van vrede en ontwikkelingssamenwerking en ze zeggen dat ze tegen apartheid zijn. Een grote meerderheid van het Platform vindt dat ze op legitieme wijze is toegelaten.
Dat niet iedereen daar gelukkig mee is: het zij zo.’

De burgemeester en de gemeenteraad
Nu de kwestie zo hoog oploopt voelt ook burgemeester Paul Scholten zich geroepen om
publiekelijk een reactie te geven. Naar aanleiding van de uitspraak van Wil Hagedoorn van
PLATA dat juist hij de aanstichter is van het kwaad, stelt hij in de Gelderlander van 30 mei: ‘Ik
heb de woorden links of rechts nooit in de mond genomen. Ook heb ik niet gesproken over het
Oud Strijders Legioen. Ik heb alleen de vraag gesteld aan de leden van het Platform of ze wel
eens met hun tegenvoeters in gesprek treden. Ik zei ‘lijkt u dat niet de moeite waard, omdat u
een open platform bent’. Ik ben echt tegen apartheid. Het gaat mij er niet om mensen in het
Platform te tillen die dat systeem verdedigen.’
Dat de krant zich met de uitspraken van Wil Hagedoorn baseert op een artikel in het LOTAbulletin, waarin een interview met de PLATA-vertegenwoordigster staat afgedrukt waarbij
onnauwkeurig is geciteerd, komt niet uit de verf. Daardoor ziet het Platform zich genoodzaakt
om de redactie van het bulletin te wijzen op een aantal onjuiste citaten en wel precies die welke
burgemeester Scholten in de mond zijn gelegd.
Wanneer de fractie van GroenLinks in de Arnhemse gemeenteraad zich vervolgens in een brief
van 12 juni tot het bestuur van het Platform wendt met het voorstel om de toetreding van de
NZAW in heroverweging te nemen, lijkt het leed voor het Platform niet meer te overzien.
Fractielid Inge van den Broek stelt namelijk: ‘Mocht de NZAW ooit zelfs zitting krijgen in de
Commissie voor vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking, dan moge het duidelijk
zijn dat wij ons als raadsfractie nooit en te nimmer zullen laten adviseren door een pro-apartheidsorganisatie.’
De pers zal de pers niet zijn als ook dit standpunt niet breed wordt uitgemeten. ‘Verwijder club
pro-apartheid uit platform’, kopt de Gelderlander na ontvangst van een kopie van de
GroenLinks-brief en ‘GroenLinks tegen NZAW in platform’ aldus de Arnhemse Courant. Beide
kranten citeren uitgebreid uit de brief van de partij.
Een dag eerder is het de Gelderlander die dieper ingaat op de kwestie van de zetelverdeling in
de Commissie vrede en ontwikkeling. Onder de kop ‘Verbeten strijd om laatste zetel vredescommissie’ meldt de krant dat het er hard aan toe gaat bij de toewijzing van de laatste vrije zetel
in de commissie en dat zowel PLATA als de NZAW die plaats claimen. Voorzitter Aris Kon
van het Platform meent het conflict nog te kunnen bezweren door voor te stellen beide
organisaties om beurten de zetel te laten bezetten, een idee waar Wil Hagedoorn van PLATA
zich in eerste instantie nog in kan vinden. Geconfronteerd echter met de zoveelste aanvaring
met NZAW-vertegenwoordigster Annette Thomson keert ze op haar schreden terug. In de
Gelderlander van die 13e juni 1990: ‘De vergaderingen van het Platform zijn tegenwoordig verschrikkelijk vermoeiend en fel. Na de laatste keer, toen die vertegenwoordigster van het NZAW
me weer zo agressief bejegend had, ben ik in eerste instantie akkoord gegaan met die wisselregeling. Maar daar kom ik nu op terug. Er is geen denken aan dat wij als anti-apartheidsbeweging één stoel zouden delen met het NZAW. We zouden onze geloofwaardigheid compleet
verliezen als we de belangen van een rechtse organisatie zouden verdedigen.’

Poging tot verzoening
De kwestie lijkt een heilloze zaak te zijn geworden en Aris Kon ziet het als zijn taak als
voorzitter om de rust binnen (en buiten) het Platform te herstellen. Hij wijdt er op 13 juni 1990
een rondschrijven aan: ‘Het is mijn vaste overtuiging dat het apartheidssysteem en de burgerArnhem Mondiaal
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oorlog en de klassenstrijd die dat tot gevolg heeft in Arnhem niet dunnetjes behoeft te worden
overgedaan tussen ‘linksgeoriënteerden’ en ‘rechtsdenkenden’, niet tussen ‘goeden’, ‘minder
goeden’ en ‘slechten’, tussen anti-apartheidsgroeperingen die ‘roomser dan de paus’ zijn en
andere. Het gaat erom, dat wij onze krachten bundelen – op lokaal niveau – om oorlog, geweld,
onderdrukking en ongelijkheid uit te bannen en vrede te bewerkstelligen als het even kan met
iedereen – zonder aanziens des persoons.’
Zijn goed bedoelde poging mag niet baten zoals we in een volgend hoofdstuk zullen zien.

Hoofdstuk 4

Andere ontwikkelingen
In alle consternatie zou bijna over het hoofd worden gezien dat er in het voorjaar van 1990
gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden (maar ook dat in Zuid-Afrika Nelson Mandela na 27
jaar gevangenschap is vrijgelaten). De Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen (SAV), nog
altijd onder die naam opererend en als zelfstandige stichting tevens lid van het Platform zelf,
heeft tijdig de verkiezingsprogramma’s van de plaatselijke politieke partijen opgevraagd. Daarbij is tevreden vastgesteld dat ‘vrede en ontwikkeling’ er nog altijd als aparte paragraaf in voorkomt. Nu is het zaak om bij de collegevorming dat uitgangspunt vast te houden. Bert Oostveen
wijdt er namens de Werkgroep Politieke Partijen van de SAV een rondzendbrief aan de deelnemende partijen aan: ‘Wij verzoeken u, indien u bij de collegevorming en de onderhandelingen
over het programakkoord betrokken wordt, dit voornemen uit uw verkiezingsprogramma te
honoreren door ten minste de continuering van de Commissie vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten en het daaraan verbonden Gemeentelijk Platform Vrede
en Ontwikkeling in het programma-akkoord vast te leggen.’
Inderdaad zal het nieuwgekozen gemeentebestuur tot voortzetting van het bestaande beleid
besluiten. En het zal telkens opnieuw deze Werkgroep Politiek Partijen zijn die de oproep in
verkiezingstijd herhaalt. Maar het moment waarop de oproep tegen dovenmansoren gericht
blijkt, komt echter sneller dichterbij dan in het begin van de jaren 90 wordt verwacht.
Overigens is de uitbreiding van de commissienaam met het onderdeel ‘mensenrechten’ prematuur, want zover zijn de commissieleden nog niet.

Vrienden van Gera
Nu de Muur gevallen is en Oost- en West-Duitsland zich opmaken om weer één Duitse natie te
worden (de hereniging zal op 3 oktober 1990 een feit zijn), daalt binnen de gemeente Arnhem
de interesse in de stedenband die Arnhem nog steeds met Gera heeft. Het enthousiasme voor die
jumelage was al fors afgenomen zoals we in voorgaande hofdstukken zagen, maar nu de
staatkundige hereniging van de beide Duitslanden slechts een kwestie van tijd is en het argument van ‘contacten over de Muur’ daarmee vervalt, leeft het onderwerp eigenlijk bij geen
enkele partij in de raad meer. Het is Kees Kentin, voorzitter van de Stichting Internationale
Jeugduitwisseling (IJU) die hierover bij het Platform aan de bel trekt. Opgestapt als vertegenwoordiger van het IJU in het Platform, waarschuwt hij per brief voor de gevolgen van ‘Die
Wende’ voor de sociaaleconomische situatie in Oost-Duitsland. Hij wijst op de invloed die de
grote West-Duitse ondernemingen zullen krijgen op de typisch Oost-Duitse bedrijfsvoering
waar medezeggenschap nog hoog in het vaandel staat. Verder valt te verwachten, zo schat hij in,
dat het grote aantal migranten in West-Duitsland (vooral Turken) de dupe zal worden van de
vele Oost-Duitsers die als goedkope arbeidskrachten ingezet zullen worden wanneer de Duitse
hereniging eenmaal een feit is.
Hij stelt voor om een steunorganisatie op te zetten onder de naam ‘Vrienden van Gera’ met als
voorbeeld de ondersteuning die vanuit de IJU wordt gegeven aan de Poolse stad Lublin. UitwisArnhem Mondiaal
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selingen met studenten, kunstenaars, ouderenbonden, sportverenigingen, buurt- en clubhuiswerkers waarbij – naast de officiële programma’s – vooral op informeel niveau kennisuitwisseling plaatsvindt, vormen naar de mening van de IJU de uitgelezen manier om de contacten tussen beide steden levend te houden. Tot de oprichting van de steunorganisatie zal het in het najaar van 1990 daadwerkelijk komen, maar latere jaren zullen leren dat het toch vooral de kerkelijke contacten tussen Arnhem en Gera zijn die de uitwisselingen vormgeven.

Overige ontwikkelingen
Terugblikkend op de beginjaren 90 valt op hoe divers de stedelijke activiteiten op vredes- en
ontwikkelingsgebied in Arnhem toch nog zijn. Opmerkelijk, omdat het hoogtepunt van de vredesbeweging dan al enkele jaren voorbij is en ook de buitenparlementaire actiebeweging zijn
hoogtijdagen ver achter zich heeft liggen. Van gemeentewege is het vooral Bureau Vront dat de
initiatieven neemt, maar ook tal van Arnhemse instellingen dragen hun steentje bij.
Zo plant de gemeente in de zomer van 1990 een internationaal zomerkamp, waarop zo’n zestig
jongeren uit Oost- en West-Europese steden welkom zijn: ‘De deelnemers gaan zich bezighouden met het thema ‘De Stad van de Vrede’. Door middel van informatie, discussie,
meningsvorming, creativiteit en samenwerking geven de deelnemers vorm aan dit thema.’
Indrukwekkend is ook de Fietstocht voor de Vrede van Arnhem naar Bastenaken (Bastogne) die
in de meimaand van 1990 wordt gehouden. Vijftig leerlingen van de Belgische school Institut
Communal d’Enseignement Technique leggen de 290 kilometer af, waarbij de Arnhemse
technische school De Boulevard voor de faciliteiten zorgt. Het initiatief is voortgekomen uit de
Wereldunie van Vredessteden waarvan Arnhem en Bastogne nog altijd in het uitvoerend comité
zitten.
In diezelfde meimaand komt een delegatie van de Nevada Movement naar Arnhem op uitnodiging van de Stichting Internationale Jeugduitwisseling. Deze Amerikaanse vredesbeweging zet
zich wereldwijd in voor stopzetting van kernwapenproeven en voor beëindiging van de kernwapenwedloop. Twee leden van de groep geven
in de gemeenteraad een toelichting op hun inzet
en krijgen de morele steun van het gemeentebestuur dat zich in een brief tot zowel Rusland
als de Verenigde Staten richt met het verzoek
gehoor te geven aan de oproep van de Nevadabeweging.
De Boulevard komt in juli opnieuw in het
nieuws, ditmaal vanwege de ontvangst van vijftig
leerlingen van de technische school in de Tsjechische stad Pardubice. Ook bij deze uitwisseling
speelt de gemeente Arnhem een ondersteunende rol door de jongeren bij hun komst naar
Arnhem te verwelkomen.

Verliezen
Het voorjaar van 1990 laat echter niet alleen hoogtepunten zien, het Arnhemse vredeswerk
krijgt in die periode ook met tegenslag en verlies te maken.
Door tijdgebrek en een sterk geslonken achterban besluit de Arnhemse afdeling van Vrouwen
voor Vrede om zich op de Platformvergadering van 9 april als lid terug te trekken. De groep zal
nog wel actief blijven binnen de vrouwenwerkgroep van de Stichting Arnhem-Lima. Het is een
verlies voor het Platform, niet alleen vanwege een tienjarige actieperiode waaraan een einde
komt, maar ook omdat het aantal vrouwelijke vertegenwoordigers in het Platform toch al ver in
de minderheid is.
Maar ook een andere tegenslag laat zich gelden: Daan van de Meeberg, PvdA-nestor en sinds de
oprichting van het Platform Vrede en Ontwikkeling bij het Arnhemse vredesbeleid betrokken,
neemt afscheid als wethouder. De receptie vindt op 22 mei plaats en dagblad de Gelderlander
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bericht er de volgende morgen over, daarbij uitvoering ingaand op het idealistisch socialisme
dat Daan van de Meeberg als gemeenteraadslid en later als wethouder uitdroeg. Voor het Platform is het afscheid van wethouder Van de Meeberg een tegenvaller, want hiermee verliest de
organisatie een steunpilaar binnen het gemeentebestuur. Zoals aangegeven in een vorig hoofdstuk zal Daan van de Meeberg worden opgevolgd door partijgenoot Gerard Velthuizen. Overigens zal Daan van de Meeberg nog wel als gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid aanblijven.
Een verlies van heel andere aard voor het Platform is het overlijden in die meimaand van
Richenel Cameron. Als vertegenwoordiger van Novib/Unesco-Arnhem is hij nauw betrokken
geweest bij de keuze van de Arnhemse ontwikkelingsprojecten en is hij nadien ook de Arnhemse afdeling van deze ontwikkelingsorganisatie blijven vertegenwoordiger in het Platform.
Het is niet de eerste keer dat het Platform met het overlijden van een van zijn vertegenwoordigers wordt geconfronteerd en het zal ook niet de laatste keer zijn zoals we in volgende hoofdstukken zullen moeten vaststellen.

Hoofdstuk 5

Vreemde vogels (2)
Het rondschrijven van 13 juni 1990 van Platformvoorzitter Aris Kon waarin hij oproept om
andersdenkende organisaties, in dit geval de Nederlands Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap
(NZAW), ook een kans te geven, mag dan binnen het Platform het gewenste effect hebben,
daarbuiten is dat geenszins het geval. Op het dringende verzoek van de fractie van GroenLinks
om de NZAW alsnog het lidmaatschap van het Platform te ontnemen, reageert hij met een uitleg
aan de partij waarbij hij benadrukt dat het huishoudelijk reglement van het Platform daar niet in
voorziet. In de Arnhemse kranten van de volgende dag gaat hij nogmaals in op de bezwaren van
de partij. Zo citeert de Arnhemse Courant op 20 juni onder de kop ‘Geef omstreden lid van
platform eerlijke kans’ uit zijn open brief aan de Arnhemse raadsleden: ‘Wij zijn een platform
van vredesorganisaties en wat dies meer zij. Wij hebben ons meer dan wie ook verdiept in en
beziggehouden met vraagstukken als vredesbevordering, geweldsbestrijding, ontwikkelingssamenwerking, strijd tegen apartheid en andere vormen van onrecht in de wereld. Wij denken
weet te hebben van de oorzaken van conflicten, geweld en oorlog nabij en veraf. Eén daarvan is
angst, argwaan en wantrouwen ten opzichte van elkaar. Waarom zouden wij dat wantrouwen –
tot nu toen zonder reden – tentoonspreiden? Waarom zouden wij het verkeerde voorbeeld
geven?’
Het andere dagblad in Arnhem, de Gelderlander, gaat aan dit standpunt voorbij. Onder de
dreigende kop ‘Spanning neemt toe in vredesplatform’ meldt de krant op 20 juni dat de NZAW
kandidaat is voor een zetel in de Commissie vrede en ontwikkeling: ‘Wordt de kandidatuur
door de plaatselijke politiek gesteund, dan zal de NZAW de gemeenteraad voortaan adviseren.’
De betreffende verslaggeefster is op dat moment al op de hoogte van het standpunt van
GroenLinks dat de partij zich ‘nooit en te nimmer’ door een organisatie als het NZAW zal laten
adviseren. De krant concludeert derhalve een patstelling, want in welke van de zes clusters de
NZAW ook wordt ondergebracht, er bestaat in alle gevallen de mogelijkheid dat juist deze
organisatie dat cluster in de raadscommissie gaat vertegenwoordigen. Een kans die vrij reëel is
nu bij een herverdeling van de clusters VOKS, ICTO en NZAW in één cluster zijn ondergebracht. In het artikel wordt vertegenwoordigster Wil Hagedoorn van het Platform Arnhem
tegen Apartheid PLATA opnieuw uitgebreid geciteerd. Zij vertegenwoordigt immers de
organisatie in het Platform die het felst tegen de toetreding van de NZAW heeft geprotesteerd:
‘Elke organisatie in het Platform heeft eerst haar geloofsbrieven en doelstellingen op tafel
moeten leggen. Bij de NZAW is dit niet gebeurd. Die kon er hupsakee in. De NZAW bracht een
glanzend mapje mee, met allerlei toespraken erin, maar geen doelstellingen. We kregen vijf
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minuten leespauze en dat was dat. Aris Kon zou ook eerst informatie opvragen over de
organisatie. Daar hebben we niks van gezien.’
De krant wijdt vervolgens uitvoerig uit over de meningsverschillen binnen het Platform die de
komst van de NZAW opgeroepen heeft en besluit met de verwijzing naar de door de gemeenteraad te volgen procedure waarbij de raadsleden het laatste woord hebben over de benoeming
van de vertegenwoordigers in de raadscommissie.

College van B&W weigert voordracht Platformvertegenwoordigers in raadscommissie
De zomer breekt aan en namens het Platform stuurt Aris Kon, in de Platformvergadering van 18
juni 1990 opnieuw tot voorzitter herkozen, een lijstje met zes gegadigden voor een zetel in de
Commissie vrede en ontwikkeling naar het college van Burgemeester en Wethouders. De zes
personen vertegenwoordigen de zes clusters binnen het Platform, herverdeeld als gevolg van het
terugbrengen van het aantal commissieleden van veertien naar twaalf. Namens het cluster ‘IKVkernen’ is dat Bert Oostveen (met Henk Grijzen als reserve), namens het cluster ‘Radicale vredesorganisaties’ is dat Wim Onderstal (met als reserve Marinus Dijkerman), namens het cluster
‘Kerkelijke organisaties’ is dat Frits Thijssen (zonder reserve), namens het cluster ’Algemene
organisaties’ is dat Jeannette Joosten (met Bernd Lamprecht als reserve), namens het cluster
‘Landencomités’ is dat Aart Lips (met Wil Hagedoorn als reserve) en voor het laatste cluster
‘Vrije wereldbelangen’ is Annette Thomson van de NZAW de vertegenwoordigster met Dick
Engelsman van VOKS als reserve.
Het lijstje wordt door B&W niet doorgestuurd naar de raad. En wel omdat een meerderheid van
de wethouders, zo blijkt, niet akkoord kan gaan met de afvaardiging van de NZAW. ‘NZAW
mag niet in raadscommissie’ kopt dagblad de Gelderlander in haar editie van 12 juli 1990. ‘Het
college heeft er geen behoefte aan dat de Arnhemse politiek zich laat adviseren door de NZAW
omdat deze organisatie standpunten zou huldigen die haaks staan op het Arnhemse antiapartheidsbeleid. In een ambtelijk stuk staat dat de NZAW zich, sinds haar oprichting in 1963,
vooral heeft gericht op de blanke minderheid in Zuid-Afrika. Zonder ophouden zou de
organisatie begrip heb-ben gekweekt voor de ‘bijzondere omstandigheden’ in Zuid-Afrika, op
grond waarvan een rassenscheiding in de wet is vastgelegd.’ Binnen het college is er overigens
wel verschil van mening over de gronden waarop de NZAW-vertegenwoordigster uit de raadscommissie zou moeten worden geweerd. Terwijl de wethouders van de PvdA en D66 vinden dat
het een principiële kwestie is, wijzen hun collega’s van VVD-huize op de procedure: NZAWvertegenwoordigster Annette Thomson is woonachtig in Zeist waar ze de NZAW-jongeren van
Utrecht vertegenwoordigt. ‘Van de organisaties in het Platform wordt immers verwacht dat zij, naast hun adviestaak
aan de gemeente, ook meewerken en inhoud geven aan de
daadwerkelijke uitvoering van activiteiten die zich richten
op de bewustwording van de Arnhemse bevolking. Deze
kandidate maakt geen deel uit van dat Arnhemse netwerk en
heeft als gevolg daarvan geen functionele relatie met gelijkgezinden in Arnhem’, zo motiveert B&W het afwijzende
standpunt. Wethouder André Coumans (VVD) wil desgevraagd in de krant nog wel benadrukken dat wat hem betreft
ook het gemeentelijk anti-apartheidsbeleid in dit standpunt
een rol speelt: ‘Als de NZAW een pro-apartheidsorganisatie
is, is er geen ruimte voor. Maar haar uitgangspunt is de
apartheid te bestrijden. Daar gaat het om. Dat het pad er
naartoe bij de NZAW anders is, is duidelijk. Maar dat is nog
geen reden die organisatie van discussies uit te sluiten.
Daarmee geef ik overigens geen oordeel over de NZAW.’
Wanneer de gemeenteraad op 16 juli bijeenkomt en het
betreffende agendapunt aan de orde komt, blijkt de naam
van de NZAW-vertegenwoordigster door B&W van het kandidatenlijstje te zijn geschrapt. In
plaats van zes Platformkandidaten staan er nog maar vijf op.
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GroenLinks
Daar had het incident bij kunnen blijven, ware het niet dat de fractie van GroenLinks de
raadsbijeenkomst aangrijpt om een pleidooi te houden tegen de mogelijke – maar inmiddels dus
achterhaalde – benoeming van de NZAW in de Commissie vrede en ontwikkeling: ‘Ik had nooit
durven dromen dan ik hier nog eens zou staan om een standpunt te verkondigen dat diametraal
ingaat tegen dat van mensen en groeperingen met wie ik, en dat geldt voor alle leden van onze
fraktie, ons in wezen diep verbonden voelen. Maar het moet maar. Zachte heelmeesters maken
stinkende wonden.’
Kortgezegd komt het pleidooi van fractievoorzitter Jan Berkelder erop neer dat met het toelaten
van de NZAW in het Platform een Paard van Troje is binnengehaald. Het Platform krijgt er
flink van langs als een organisatie die ziende blind is: ‘Ik twijfel geen seconde aan de integriteit
van de Platformleden die ik goed ken en die desondanks hierin hebben meegedaan. Sommige
Platformleden hebben een behoorlijke staat van dienst in de plaatselijke strijd tegen apartheid.
Maar dat is geen excuus voor de grootste stommiteit die het Platform ooit heeft kunnen uithalen. Het Platform heeft een eigen verantwoordelijkheid. Dat wel. Maar wij raadsleden, en
zeker die van GroenLinks, hebben een verantwoordelijkheid om stommiteiten als deze aan de
kaak te stellen.’
Het collegebesluit om de NZAW niet als kandidaat in de raadscommissie te accepteren, houdt in
dat het Platform met een nieuwe voordracht kan komen. GroenLinks daarom in haar pleidooi:
‘Gevreesd mag worden, gezien ook de uitgesproken halsstarrigheid van het Platform, dat dezelfde persoon zal worden voorgedragen. Dat is dan ook de reden om de discussie meteen maar
nu op te vatten en uitgebreid in te gaan op de kandidatuur
van de NZAW. Afgezien daarvan is het feit dat de NZAW
nu al is toegelaten tot het Platform, op zich al een reden
om tot een uitgebreide behandeling over te gaan. De
schade is namelijk voor een belangrijk deel al aangericht
en vrijwel niet meer terug te draaien.’
Het pleidooi van GroenLinks leidt er die avond toe dat de
gemeenteraad zich unaniem stelt achter het voorstel om
eerst maar eens nader onderzoek te doen naar de ware
doelstellingen van de NZAW.

Herbezinning
De plaatselijke pers volgt de gang van zaken op de voet. ‘Platform beraadt zich opnieuw over
lidmaatschap NZAW’ kopt dagblad de Gelderlander de volgende ochtend, ‘Vredesplatform bezint zich op NZAW-kandidaat’ meldt de Arnhemse Courant. Maar ook het lijfblad van de
NZAW, Zuid-Afrika Nu, volgt de discussie nauwgezet. Onder de kop ‘NZAW-Jongeren in
Arnhemse Raadscommissie?’ schrijft de redactie in het julinummer van 1990 over de weerstand
binnen de Arnhemse gemeenteraad tegen toetreding van de NZAW tot de Commissie vrede en
otwikkeling: ‘Daar probeert met name GroenLinks, maar ook de SP en PvdA, onze toetreding
tegen te werken door allerlei vage beschuldigingen. Ook heeft een ambtenaar van de gemeente
Arnhem op de LOTA-vergadering al een voorstel gedaan om een onderzoekje naar de NZAW te
doen. Ook probeert men ons met andere, formele argumenten uit de officiële organen te weren.
Men probeert aan te voeren dat wij als NZAW(-Jongeren) nauwelijks activiteiten en contribuanten in Arnhem hebben. Het tegendeel is waar! Het bezoek van de zwarte burgemeesters, de
braai, een bijeenkomst met prof. Chris Barnard, verschillende folderacties hebben het afgelopen jaar allemaal in Arnhem plaatsgevonden. En Arnhem telt minstens 20 actieve NZAW-contribuanten. Ook probeert men kritiek te leveren op onze afgevaardigden in het platform.
Kortom, ‘links’ heeft moeite om ook andere zaken over Zuid-Afrika te horen. Hopelijk zal men
inzien dat waar in Zuid-Afrika de regering zelfs met het ANC praat, hier in Nederland toch in
ieder geval geluisterd kan worden in officiële organen naar een geluid dat wordt verkondigd
door een organisatie die ook streeft naar een nieuw Zuid-Afrika, maar dit niet verwezenlijkt ziet
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door middel van geweld en sancties, maar door middel van dialoog en het (economisch) opbouwen van het land.’
De situatie wordt er niet overzichtelijker op wanneer in de wandelgangen van het stadhuis
twijfels worden geuit over het actuele gehalte van de citaten waarmee GroenLinks-voorman Jan
Berkelder de raad over de ware aard van de NZAW geïnformeerd heeft. Een deel van de informatie zou uit zijn verband zijn gerukt en dateren uit achterhaalde standpunten van de organisatie. Daarover benaderd door de Gelderlander stelt Platformvoorzitter Aris Kon dat hij er nog
altijd vanuit gaat dat de NZAW te goeder trouw is geweest met het aanbieden van haar doelstellingen aan het Platform. Geconfronteerd met het pleidooi van GroenLinks stelt hij anderzijds in
het dagblad: ‘De informatie die maandag door GroenLinks naar voren is gebracht, was voor
ons nieuw. Ik ben ervan geschrokken. Wij hebben toen de NZAW in het Platform wilde, alleen
een A4-tje met doelstellingen gehad. Daarin ontbraken enkele artikelen die maandag in de raad
zijn voorgelezen. De vraag is nu of de NZAW bewust deze informatie heeft achtergehouden of
dat die gegevens inmiddels achterhaald zijn.’ En ingaand op de vraag of de NZAW de doelstellingen van enige jaren geleden misschien niet meer hanteert: ‘Voor mij geldt niet ‘eens een dief,
altijd een dief’. De NZAW moet een eerlijke kans krijgen. Het is aan de NZAW om aan te tonen
dat dit inderdaad het geval is. De organisatie moet ons maar laten zien dat de statuten inmiddels zijn veranderd. Ik heb geen zin daar zelf Kamers van Koophandel voor af te gaan.’
Gevraagd naar haar mening over de kwestie merkt Wil Hagedoorn (PLATA) in het artikel op
dat het haar bevreemdt dat het onderzoek nu pas van start gaat: ‘Dat had moeten gebeuren
voordat de NZAW toetrad tot het Platform.’ Voor Aris Kon zijn de consequenties in elk geval
duidelijk: ‘Het is waarschijnlijk niet conform het huishoudelijk reglement, maar als zou blijken
dat de NZAW op grond van onwaarheden is toegelaten, dan is de toetreding in mijn ogen
ongeldig.’
Het zal echter nog bijna een half jaar duren voordat die duidelijkheid er komt.

Hoofdstuk 6

Arnhem en Zuid-Afrika (4)
Op 19 januari 1990 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de gemeente Arnhem laten
weten dat het raadsbesluit om jegens bedrijven die niet in Zuid-Afrika investeren een voorkeursbeleid te hanteren, geschorst is in afwachting van de visie van de Raad van State. De schorsing
geldt tot 12 januari 1991. In de tussentijd zal onderzoek worden gedaan naar de vraag of het
Arnhemse raadsbesluit al dan niet ‘wegens strijd met de wet of het algemeen belang moet
worden vernietigd.’ Minister Ien Dales van Binnenlandse Zaken eist echter tussentijds dat het
gemeentelijk voorkeursbeleid uiterlijk op 15 september 1990 moet zijn ingetrokken. Zo niet,
dan zal ‘een voordracht tot vernietiging worden aangeboden aan H.M. de Koningin’, aldus een
brief die zij op 17 juli ’90 aan B&W van Arnhem (en andere LOTA-gemeenten in Nederland)
stuurt.
Aan daadwerkelijk voorkeursbeleid is de gemeente Arnhem in de tussentijd nog helemaal niet
toegekomen. Wel liggen er twee aanbestedingsvoortellen op de plank waar bedrijven bij betrokken zijn die investeringen hebben in het Zuid-Afrika van de apartheid. In het eerste geval betreft
het een plan om een railverbinding aan te leggen tussen het Centraal Station en het winkelcentrum Kronenburg in Arnhem-Zuid. Het Duitse bedrijf Magnetbahn heeft wel oren naar de uitvoering van dat project. Maar Magnetbahn is een dochteronderneming van het elektronicaconcern AEG dat vestigingen in Zuid-Afrika heeft. Het plan om een oriënterend bezoek aan Berlijn
te brengen waar een dergelijke zweeftram is aangelegd, wordt om die reden door het gemeentebestuur afgezegd.
Het tweede project betreft de bouw van een nieuw voetbalstadion in Arnhem-Zuid. Als financier
van het project is de firma Philipp Holzmann in beeld gekomen. Ook Holzmann beschikt over
Arnhem Mondiaal

254

Stichting Doca

investeringen in Zuid-Afrika. Maar de commotie die daarover dreigt te ontstaan leidt ertoe dat
het bedrijf al voortijdig afhaakt.
Inmiddels echter heeft president De Klerk van Zuid-Afrika na de vrijlating van Nelson Mandela
in februari, aangekondigd besprekingen te zullen aangaan met de oppositie in Zuid-Afrika,
waaronder het ANC. Er gloort dus licht aan het einde van de
tunnel. Minister Dales daarover in haar bewuste brief aan de
gemeente Arnhem: ‘De situatie in Zuid-Afrika mag als hoopgevend worden betiteld, inspanningen blijven nodig om de ontwikkelingen, waar nodig en mogelijk, te beïnvloeden in de
richting van een democratische en non-raciale samenleving.
Het zou ons bijzonder verheugen als in ons land de energie
van Rijk en gemeenten gezamenlijk kan worden gericht op die
inspanningen.’
Zo geformuleerd zou het ook een brief van de gemeente Arnhem of van de LOTA aan de regering geweest kunnen zijn.
Waar de minister echter geen twijfel over laat bestaan is de
manier waarop die inspanningen dienen te worden gepleegd:
‘In ons gesprek met het bestuur van de LOTA op 28 mei jl.
bestond de bereidheid te zoeken naar een voor alle betrokkenen acceptabele formulering van
een voorkeursbeleid. Diverse formuleringen zijn in dat overleg – en daarna – overwogen. Op
dit moment is een dergelijke formulering nog niet gevonden. Onzerzijds zijn we tot de conclusie
gekomen dat het niet mogelijk zal zijn een formulering te vinden die tegelijk enige inhoud heeft
en toch voor allen acceptabel is. We menen dat daarmee het overleg met LOTA is afgerond en
dat voor ons thans het moment is gekomen de volgende stap in de proce-dure te zetten.’

Koerswijziging LOTA
Met de volgende stap in de procedure doelt de minister op het in gang zetten van een schorsingsprocedure via de Raad van State. Dit tot grote woede van de LOTA die zich door het eenzijdig stopzetten van het beraad aan de kant gezet voelt. Al de dag na ontvangst van het ministeriële schrijven richt Hans Buis, coördinator van de LOTA, zich tot de ministers van Binnenen Buitenlandse Zaken: ‘Van compromisbereidheid van Uw kant is ons de afgelopen weken
niets gebleken, ook al is van onze kant de bereidheid daartoe diverse keren uitgesproken. Kennelijk blijft er voor U alleen het machtswoord over. Wij kunnen Uw opstelling moeilijk anders
omschrijven als halsstarrig. In Uw brief vinden wij geen enkele verklaring voor het niet nakomen van gemaakte afspraken in mei. Wij hopen en verwachten deze verklaring alsnog te
krijgen.’
Deze verklaring zal van geen van beide ministers afkomen, maar een alle voorkeursbeleid
verwerpend besluit evenmin. Minister Dales laat in haar brief toch wat ruimte voor een dergelijk
beleid, zij het marginaal. Ook de LOTA geeft dat diezelfde dag in een persbericht toe: ‘De strijd
met de regering heeft volgens de LOTA-bestuurders twee belangrijke winstpunten opgeleverd.
Lagere overheden mogen producten uit Zuid-Afrika boycotten en kunnen sponsorgelden weigeren met een verwijzing naar Zuid-Afrika. De autonomie van de gemeenten op deze punten staat
vast.’
Nu de minister echter duidelijk heeft gemaakt dat het bij deze twee onderdelen blijft, is een
verdergaand boycot- en voorkeursbeleid van de baan, ervan uitgaande tenminste dat de Raad
van State de lijn van de regering zal volgen. De LOTA daarover in de brief aan de beide
ministers: ‘Door Uw opstelling staan wij voor een moeilijke keuze. De uitvoering van een
gemeentelijk en provinciaal beleid om economische druk op Zuid-Afrika uit te oefenen is door U
op een belangrijk punt onmogelijk gemaakt. Het bestuur van LOTA wil de zaak niet op de spits
drijven. Een schorsingsprocedure kan meer dan een jaar gaan duren en zal van lagere overheden veel tijd vergen. Het bestuur kiest er daarom voor de aandacht en energie te richten op
de ondersteuning van lokale democratische structuren in Zuid-Afrika, beter bekend onder de
naam civics.’
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Deze keuze van de LOTA is niet zo nieuw als op het eerste oog lijkt. Al in juni namelijk heeft
de organisatie een driesporenbeleid uitgezet, waarvan – naast dus voorkeursbeleid en ondersteuning van de frontlijnstaten – steun aan de civics het derde spoor is. In bovengenoemd
persbericht van 19 juli ‘90 wordt echter de keus om welk spoor te volgen overgelaten aan de
leden: ‘Een definitief standpunt over het te voeren economisch anti-apartheidsbeleid zal vastgesteld worden op de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur van LOTA op 31
augustus. Of gemeenten zich nu gaan ver-zetten tegen de schorsing is bij LOTA op dit moment
onbekend. Uiteraard zal LOTA de gemeenten die door willen gaan met het voorkeursbeleid, alle
steun geven.’

Arnhem
Naar aanleiding van de correspondentie tussen de minister en LOTA stelt Hilde Paulus,
werkzaam bij de bestuursdienst van de gemeente Arnhem, in die julimaand een lijkheden die nu
voor de het gemeentebestuur open staan. Ofwel Arnhem handhaaft het besluit van december
1989 om een voorkeursbeleid te voeren jegens het bedrijfsleven dat niet in Zuid-Afrika investeert met het risico dat dit besluit alsnog door de Kroon wordt vernietigd. Ofwel uit het besluit
van dat jaar worden de passages geschrapt die dit voorkeursbeleid omschrijven, waarna een
nieuw conceptbesluit aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. Echter, gezien de vakantieperiode zal hierover niet eerder dan op de raadsvergadering van 27 augustus 1990 een besluit
kunnen worden genomen, terwijl ook de Commissie voor vrede en ontwikkeling niet voor september kan worden geconsulteerd. Omdat ook
de andere gemeenten in het land met dit organisatieprobleem kampen, wordt in de haast de
ledenvergadering van de LOTA van 27 augustus vervroegd naar 17 augustus om zo de leden
meer mogelijkheid te geven hun besluitvorming
op elkaar af te stemmen.
Wethouder Gerard Velthuizen, met vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking
in zijn portefeuille, heeft dan echter zijn keuze
al bepaald, zo valt te lezen in de notitie van
Hilde Paulus: ‘Wethouder Velthuizen, vicevoorzitter van de LOTA, heeft in een eerste reactie op het besluit van de minister laten weten dat hij
voor de 2e optie zal kiezen.’ En zo komt het op 4 augustus 1990 dan ook in de krant. Nog voordat de gemeenteraad een besluit heeft kunnen nemen, kopt dagblad de Gelderlander: ‘Arnhem
houdt op met uitvoering voorkeursbeleid’.
Drie weken later richt de bestuursdienst zich andermaal met een nota tot B&W met als bijlage
een concept voor de gemeenteraad. Het stuk draagt inderdaad als titel ‘Intrekking voorkeursbeleid’ en geeft als motief voor dit te nemen besluit: ‘Ons beraad over de vraag om al of niet
door te gaan met het voorkeursbeleid heeft uiteindelijk geleid tot het afzien van verdere
pogingen. Het gezamenlijke LOTA-front zal zeker uiteenvallen nu meer gemeenten zich zullen
neerleggen bij het veto van minister Dales. Al eerder in de moeilijke overlegfase met de bewindslieden hebben gemeenten twijfels geuit over het uiteindelijk succes van de pogingen om
met de regering op één lijn te komen.’
Toch moet Arnhem, als prominent lid van de LOTA, het hier niet bij laten zo wordt de gemeenteraad voorgehouden: ‘Het principe van het voorkeursbeleid ondersteunen wij in meerderheid
onverminderd. Wij moeten nu echter constateren dat er door de afwijzende opstelling van de
rijksoverheid geen reëel perspectief meer aanwezig is voor de effectuering van het voorkeursbeleid. Het vasthouden van die lijn kan dan nog slechts een symbolisch doel dienen. Bovendien
moet bij het handhaven van het voorkeursbeleid ook rekening worden gehouden met gerechtelijke procedures vanuit de kring van het bedrijfsleven tegen de gemeente. In dit licht achten wij
het raadzamer onze aandacht en energie te richten op nieuwe doelen. Wij stellen u dan ook voor
het voorkeursbeleid in te trekken en uw eerdergenoemde besluit van 11 december 1989 in die
zin aan te passen.’
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Omdat de gemeenteraad echter niet eerder bij elkaar komt dan op 17 september, wordt daarmee
het ultimatum dat minister Dales aan de LOTA-gemeenten heeft gesteld (intrekking voorkeursbeleid ultimo 15 september), met twee dagen overschreden. En dus richt B&W van Arnhem
zich tot minister Dales met het verzoek daar genoegen mee te nemen: ‘Wij nemen aan dat die
kleine marge geen onoverkomelijk bezwaar bij u zal oproepen.’ Dat verzoek is bepaald niet zonder risico. Gemakshalve gaat B&W er namelijk vanuit dat de raad in meerderheid zal instemmen met intrekking van het voorkeursbeleid, maar zonder discussie zal dat zeker niet gaan hetgeen in kan houden dat besluitvorming wordt uitgesteld, waarmee het ultimatum van de
minister verder wordt overschreden.
Intussen zijn in Utrecht de vertegenwoordigers
van de LOTA-gemeenten in het land bijeengekomen om hun houding jegens Den Haag
onderling af te stemmen. Namens de gemeente
Arnhem is beleidsambtenaar Jan Ram aanwezig
die bij het rondje standpunten meldt dat het college van Arnhem de gemeenteraad zal voorstellen om het voorkeursbeleid in te trekken. De
meeste gemeenten – voor zover ze de tijd hebben
gehad om in de vakantie intern overleg te voeren
– zijn tot dezelfde conclusie gekomen. Alleen de
gemeenten Wormer en Zaanstad hebben besloten vast te houden aan het oorspronkelijke beleid.
Ook de gemeenten Rheden, Vlissingen en Leeuwarden neigen daartoe. Zij beschouwen het dreigement van minister Dales als wapengekletter en onvoldoende onderbouwd. De gemeente Rheden, net als Arnhem vooruitstrevend op het gebied van vrede en mensenrechten, zal overigens in
augustus besluiten om zich toch maar te schikken in het ministeriële decreet.

Standpunt Platform Vrede en Ontwikkeling
Met het oog op het door de gemeenteraad van Arnhem in te nemen standpunt over het al of niet
voortzetten van het voorkeursbeleid, roept Platformvoorzitter Aris Kon een spoedvergadering
uit voor 4 september. De discussie over de voors en tegens van een voortzetting van dit beleid
leidt ertoe dat zeven van de negen aanwezigen in de vergadering voor het voortzetten van het
voorkeursbeleid stemmen. Dagblad de Gelderlander doet op 17 september ‘90 onder de kop
‘Platformgroepen: ‘Hou poot stijf’ verslag van de Platforminbreng tijdens de bijeenkomst van
de raadscommissie daags na de Platformvergadering: ‘Zeven groeperingen die deel uitmaken
van het Platform voor vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking vinden dat de gemeente niet uit eigen beweging het boycotbeleid moet beëindigen tegen bedrijven die economische banden onderhouden met Zuid-Afrika. Ze menen dat de gemeente voet bij stuk moet
houden en de minister van Binnenlandse Zaken moet laten ingrijpen. Weliswaar staat vast dat
het betreffende raadsbesluit uiteindelijk via de Raad van State wordt vernietigd, maar zo wordt
duidelijk waar de macht ligt en wie voor en wie tegen een boycot door gemeenten is. ‘Laat maar
blijken dat de gemeenten het niet eens zijn met de minister’, zei gisteravond B. Oostveen in de
gemeenteraadscommissie vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking namens de betreffende groepen uit het platform. Het is deze groepen ook niet duidelijk waarom de gemeente nu
een pragmatisch standpunt inneemt.’
Die duidelijkheid verschaft wethouder Gerard Velthuizen wel. Als LOTA-bestuurder direct betrokken bij de discussie met de minister, geeft hij in hetzelfde artikel aan dat deze discussie
dermate hard van toon is dat de zaak zelf er onder lijdt. Bovendien is er in de gemeenteraad een
meerderheid van CDA en VVD ontstaan die tegen voortzetting van het voorkeursbeleid is.
Daarmee lijkt de strijd gestreden, temeer daar het perspectief van een gewonnen procedure bij
de Raad van State uiterst gering is.
Wanneer de gemeenteraad vervolgens op de avond van de 17e september bijeenkomt om de
knoop door te hakken, loopt de kwestie vast. Het voorstel van het college om uit het besluit van
1989 die onderdelen te schrappen die het voorkeursbeleid betreffen maar de overige onderdelen
van het beleid (het weigeren van sponsoren van pro-apartheidsactiviteiten bijvoorbeeld) intact te
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houden, pakt verkeerd uit omdat burgemeester Scholten als voorzitter van de raadsvergadering
het gehele besluit voor verwerping in stemming brengt. Zowel van VVD-zijde als van de kant
van GroenLinks en SP wordt tegen dit voorstel gestemd. Ter rechterzijde omdat men af wil van
het gehele Zuid-Afrika beleid, ter linkerzijde omdat men het voorkeursbeleid wil handhaven.
Strikt genomen is er nu een meerderheid in de raad die tegen wijziging van het Zuid-Afrika
beleid is, hetgeen dus inhoudt dat het voorkeursbeleid wordt gehandhaafd …
Hals over kop wordt besloten om een geheel
nieuw document op te stellen waaruit het voorkeursbeleid is verwijderd en om dat nieuw geformuleerde beleid in stemming te brengen.
Maar dat kan pas weer op de volgende raadsvergadering in oktober waarmee het ultimatum
van minister Dales om vóór 15 september aan
te geven of de gemeente het voorkeursbeleid al
of niet doorzet, nog verder wordt overschreden.
Het meerderheidsstandpunt van het Platform
zal niet van veel gewicht blijken te zijn wanneer enkele weken later de gemeenteraad opnieuw bijeenkomt. De raad stemt zoals verwacht in
meerderheid tegen het voorkeursbeleid, maar laat wel de mogelijkheid open voor het ontwikkelen van een nieuw beleid, ditmaal ter ondersteuning van burgerinitiatieven in Zuid-Afrika, de
zogeheten civics. Jan Ram, uitvoerend ambtenaar voor het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid, zal er enkele maanden later (maart 1991) speciaal een rondreis door Zuid-Afrika
voor maken.

Hoofdstuk 7

Vreemde vogels (3)
De toetreding van de Nederlandse Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap (NZAW) tot het Platform Vrede en Ontwikkeling in april 1990 is niet zonder beroering verlopen zoals we in voorgaande hoofdstukken hebben kunnen lezen. Het argument van het gemeentebestuur bovendien
om de betreffende vertegenwoordigster niet als commissielid te accepteren omdat zij niet in
Arnhem woonachtig is, doet het landelijk bestuur van de NZAW in augustus besluiten om zowel Platform als gemeentebestuur een compromis aan te bieden: ‘Met betrekking tot de persoon
van mevrouw Thomson merken wij op dat het jongerenbestuur haar heeft voorgedragen vanwege het feit dat zij zich in het verleden een aantal malen heeft bezig gehouden met zaken die op
het terrein van de gemeentepolitiek liggen. Er bestaat dezerzijds echter begrip voor het feit dat
het college van B&W de voorkeur geeft aan een kandidaat uit Arnhem. Hoewel blijkens de stukken niet alle commissieleden in Arnhem woonachtig zijn, is onze stichting op dit punt bereid in
overleg te treden teneinde tot de voordracht van een andere kandidaat te komen.’
Nog voor deze brief behandeld kan worden in het Platform, verschijnt in de Gelderlander van
20 september ’90 een paginagroot artikel over de doelstellingen van het NZAW. Verslaggeefster Wilma de Cort is op zoek gegaan naar achtergrondinformatie over de organisatie en is
daarbij op documenten gestuit die een schril licht werpen op het karakter van de naar eigen
zeggen anti-apartheidsorganisatie. Onder de kop met het NZAW-citaat ‘Zwarten in Zuid-Afrika
worden niet onderdrukt’, wordt vooral de houding van de organisatie jegens andere anti-apartheidsorganisaties in Nederland als Kaïros, Komitee Zuidelijke Afrika en de Anti-Apartheidsbeweging Nederland (AABN) beschreven. Die houding blijkt bijvoorbeeld uit stickers die door
het NZAW verspreid zijn met als tekst: ‘Steun géén anti-apartheidsgroepen. Deze uiten hun
solidariteit met het volk van Zuid-Afrika door steun te geven aan terroristische organisaties.
Laat geen Zuid-Afrikaan met uw geld vermoorden…’. Doelend op het gewapende verzet van
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ANC en SWAPO is het gebruik van de term ‘terroristen’ een beproefde methode om een organisatie in diskrediet te brengen, zoals ook een verwijzing naar ‘Moskou’ in die jaren vaak voldoende is om maatschappijkritische initiatieven op voorhand een slechte naam te bezorgen. Zo
is beginjaren 80 ook de anti-kernenergiebeweging (AKB) in Nederland vanuit rechtse kringen
ervan beschuldigd door’Mouskou’ gefinancierd te worden. Ook het NZAW maakt gebruik van
deze verwijzing zoals de verslaggeefster vaststelt in een NZAW-verslag uit 1979: ‘Onder de
meelopers komen wij behalve de wereldwinkels, ook nog de vakbeweging en de Raad van Kerken tegen. Zo ook de linkse politieke partijen en het CDA. Dit gaat niet bij iedereen in deze
partijen en organisaties van harte, maar men laat zich dan toch intimideren. Hierbij moet men
niet vergeten dat in de media de marxistische infiltratie groot is. Enkele marxisten op sleutelposities (zij komen vaak niet uit voor hun Moskou-sympathie, zo slim zijn ze wel) kunnen een
hele organisatie omturnen.’ En uit een ander NZAW-verslag: ‘De propagandamolen van Moskou draait op volle toeren. In Zuid-Afrika worden de zwarten onderdrukt, zo wordt zonder enig
bewijs beweerd. De progressieve pers speelt het spel braaf mee. Er kunnen de ergste dingen gebeuren in de hele wereld. Alleen Zuid-Afrika is belangrijk. Toch lijdt niemand in Zuid-Afrika
honger, iedereen heeft een dak boven het hoofd, voor de zwarten is er gratis medische verzorging. Maar toch… u kunt zien hoe ver de arm van een supermogendheid rijkt.’
De conclusie die de verslaggeefster trekt uit haar naspeuringen staat als ondertitel boven haar
artikel: ‘Een portret van de NZAW: een club die tegen apartheid is, maar vooral tegen Moskou
tekeergaat’.

Herbezinning Platform
Op 26 september 1990, een week na het verschijnen van het bewuste artikel in de Gelderlander,
schrijven voorzitter Arnold van den Broek en secretatis Isabelle Florijn-de Meijer, beiden
bestuursleden van NZAW-Jongeren, aan Platformvoorzitter Aris Kon: ‘Bij deze delen we jou
namens het NZAW-Jongerenbestuur mee dat wij – na uitgebreid overleg binnen de NZAW –
hebben besloten om Annette Thomson terug te trekken als kandidaat voor de commissie VRONT
en als onze vertegenwoordigster in het Platform VRONT. Bart van Gilse, die woonachtig is in
Arnhem, zal in het Platform haar plaats innemen en zo mogelijk ook kandidaat staan voor een
plaats in de commissie VRONT. Hopelijk zal dit besluit al een deel van de ontstane problematiek vereenvoudigen.’
Die hoop zal ijdel blijken, want wanneer na de nodige vertraging het NZAW dan eindelijk in
oktober de gevraagde stukken over de organisatie toezendt, is de toon binnen het Platform veranderd. Het feit dat als gevolg van deze vertraging de oktoberbijeenkomst geschrapt moet
worden (de doelstellingen van het NZAW staan namelijk als centraal onderwerp geagendeerd en
op dat moment zijn de betreffende stukken nog niet gearriveerd), doet het wantrouwen jegens de
organisatie groeien. Wanneer het Platform vervolgens op 5 november in vergadering bijeenkomt
– met Bart van Gilse als de nieuwe NZAW-vertegenwoordiger, Arnold van den Broek als de
voorzitter van NZAW-Jongeren en Annie Slaa-De Jong als de voorzitter van de landelijke stichting – worden de stukken van de organisatie ter bestudering uitgedeeld en wordt besloten om
over het lidmaatschap van de NZAW een aparte vergadering te beleggen.
En dan gaat het opeens snel. Want wanneer de leden op 10 december opnieuw bijeenkomen,
leidt dat op dezelfde avond nog tot een stemming over continuering van het lidmaatschap van
het NZAW. Geconfronteerd met de statuten, jaarverslagen en folders van de eigen stichting,
kunnen de NZAW-vertegenwoordigers moeilijk om de conclusie heen dat de NZAW een organisatie is die zich verzet tegen meer macht voor de zwarte bevolking van Zuid-Afrika. Weliswaar geven beiden toe dat apartheid als (grondwettelijk) systeem verwerpelijk is, maar aan de
blanke minderheid als overheersende bevolkingsgroep mag toch niet getornd worden gezien het
afwijzen van het one man, one vote-beginsel. De discussie die in twee rondes wordt gehouden
leidt ertoe dat negen van de dertien aanwezige organisaties tegen voortzetting van het lidmaatschap van de NZAW stemmen.
De Arnhemse Courant wijdt er drie dagen later een artikel aan. Onder de kop ‘NZAW uit
platform ’vrede’ gestemd’ krijgt PLATA-vertegenwoordigster Wil Hagendoorn het laatste
woord: ‘We hebben uitvoerig gediscussieerd over de doelstellingen van de NZAW en ervoor geArnhem Mondiaal
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zorgd dat we goed gedocumenteerd waren. Er waren jaarverslagen, brochures en andere
schriftelijke stukken beschikbaar. De NZAW heeft ruimschoots de gelegenheid gekregen weerwoord te leveren. Met deze duidelijke stemverhouding kunnen we een punt achter de discussie
zetten.’

Hoofdstuk 8

Oost-Europa
De verwikkelingen rond Zuid-Afrika vragen gedurende heel 1990 veel aandacht en energie van
de leden van het Platform Vrede en Ontwikkeling. Daardoor dreigen andere onderwerpen steeds
opnieuw op de achtergrond te raken. En dat terwijl er in dat jaar toch flinke vooruitgang wordt
geboekt, vooral waar het de contacten met Oost-Europa betreft. In eerdere hoofdstukken van dit
deel kwamen al de initiatieven met betrekking tot Latijns-Amerika aan de orde en de plannen
die de Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU) koestert voor een nieuwe invulling van
de stedenband met Gera. Maar daar blijft het in dat jaar niet bij.
Zo organiseert het Kunstzinnig Atelier Arnhem-Zuid (Kavaz) in oktober en november van dat
jaar een bezoek van kunstenaars uit Gera aan Arnhem (waaronder de fotograaf Ulli Fischer die
al eerder met zijn werk naar Arnhem kwam, en de beeldhouwers Vollmar Kuhn en Uli
Holland). Zowel in Arnhem-Noord als in Arnhem-Zuid worden tentoonstellingen over hun werk
ingericht. De afdeling cultuur van de gemeente Arnhem heeft er geen geld voor over waarop –
met succes – een beroep wordt gedaan op het fonds voor vredes- en ontwikkelingsbeleid.
En omdat ‘Lokale samenwerkingsverbanden tussen Oost en West kunnen bijdragen aan de
integratie van Europa’, wordt onder deze titel door IKV-Arnhem tijdens de Vredesweek in
september een informatieavond georganiseerd in volksuniversiteit De Coehoorn.
De Vredesweek wordt ook door het Platform aangegrepen om de vereniging Vriendschapsbanden Arnhem-Gera te presenteren. Dagblad de Gelderlander wijdt een drietal artikelen aan de
oprichting die op 19 september ’90 plaatsvindt: ‘De vereniging wil ondanks het wegvallen van
de grens tussen Oost- en West-Duitsland relaties met burgers in Gera blijven onderhouden.
Bert Oostveen, zowel lid van het platform als een van de initiatiefnemers: ‘Uit contacten blijkt
dat er bij alle veranderingen die uit de eenwording voortvloeien in Gera, veel belangstelling
bestaat voor de wijze waarop wij allerlei zaken georganiseerd hebben. Wij constateren dat er
als gevolg van de eenwording met West-Duitsland van alles over de Oost-Duitsers heen rolt.
Niet alleen op economisch terrein. Misschien kunnen wij op de een of andere manier steun verlenen, zodat de mensen daar niet volkomen overspoeld worden’.’
Het zal inderdaad de alles overheersende klacht van veel Oost-Duitsers worden die met lede
ogen aanzien hoe na de eenwording op 3 oktober 1990 tienduizenden landgenoten per jaar naar
het westen trekken om er werk en een nieuwe toekomst te zoeken.
Opnieuw de Gelderlander, maar nu een dag na de presentatie van de vriendschapsverenging op
27 september: ‘De nieuwe vereniging Vriendschapsbanden Arnhem-Gera is ontstaan doordat
een aantal leden van het Platform voor ontwikkelingssamenwerking en vredesbevordering
meende dat het in deze kringen te veel bij papier en woorden blijft. Dit zei gisteravond bestuurslid T. Berghauser Pont tijdens een eerste bijeenkomst van de vereniging op het Arnhemse stadhuis. Ter plekke werd als eerste lid de vorige burgemeester J. Drijber ingeschreven. De vereniging wil bereiken dat er nu spoedig richting Gera uitgebreide contacten ontstaan tussen burgers, verenigingen en instellingen.’
Vragen zijn er echter ook. Want in januari 1990 is in Berlijn de ‘Deutsch-Niederländische Gesellschaft in der DDR’ opgericht, een vriendschapsvereniging waarin staatsvertegenwoordigers
– openlijk dan wel heimelijk – posities innemen.
In mei neemt professor doctor Heinrich Fink, rector van de Humboldt Universiteit van Berlijn
en voorzitter van deze vereniging, contact op met burgemeester Scholten van Arnhem en stelt
hem voor om samen te werken en vriendschappelijke betrekkingen op te bouwen. Een vertegenArnhem Mondiaal
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woordiger van deze Oost-Duitse vereniging is ook aanwezig bij de presentatie van de Vriendschapsvereniging Arnhem-Gera op die bewuste 27e september in Arnhem. Geconfronteerd met
deze vorm van staatsinmenging stelt Bert Oostveen, inmiddels vicevoorzitter van het Platform
in de Gelderlander hierover: ‘De organisatoren van de landelijke Vredesweek hebben aandacht
gevraagd voor het proces van vergeving van de
mensen die tot de SED behoorden.’
Pas in de jaren daarna zal gaandeweg blijken in
welke mate de SED, de Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, middels het uitgebreide inlichtingennetwerk van de Stasi onder leiding van
generaal Erich Mielke, greep had op alle contacten die vanuit Oost-Duitsland met het Westen
werden gelegd. Van vergeving zal het in de eerste
jaren in de voormalige DDR dan ook niet komen,
voorrang wordt eerst gegeven aan de zuiveringen
van partijen en instellingen.

Jongerenuitwisselingen
Een van de belangrijkste onderdelen van het in 1987 gesloten vriendschapsverdrag tussen de
stadsbesturen van Arnhem en Gera is steeds de uitwisseling tussen jongeren van beide steden
geweest. Vanuit het idee immers dat de jeugd de toekomst heeft, worden de Arnhemse scholen
gestimuleerd contacten aan te gaan met Oost-Duitse instellingen. Zoals we in voorgaande
hoofdstukken hebben kunnen lezen, verliepen die contacten niet altijd even soepel. Met name de
bureaucratie achter het IJzeren Gordijn zorgt in die jaren voor veel stagnatie waardoor soms
contacten al in een pril stadium mislukten. Begin 1990, enkele maanden na de Val van de Muur
en in de aanloop naar de eenwording van Duitsland, lijkt het uitwisselingsidee meer succes te
krijgen. Zo komt in maart 1990 de Oost-Duitse zwemtop naar Arnhem voor een internationaal
zwemgala, georganiseerd door de jubilerende Werkvoorziening Midden-Gelderland.
Het bezoek vervolgens van wethouder Günther Linsel uit Gera aan Arnhem in februari van dat
jaar zorgt ervoor dat stages opgezet kunnen worden van studenten van het Arnhemse hoger economische en administratief onderwijs (HEAO) en de sector techniek van de Hogeschool Gelderland.
Wanneer echter – na twee jaar vruchteloos proberen –
scholieren van de Lorentz Scholen-gemeenschap een bezoek mogen brengen aan de Rudolf Scheffel Oberschule in
Gera, loopt het om financiële redenen in Arnhem alsnog
mis. De gemeente Arnhem is bereid om een eenmalige
subsidie te verstrekken voor het bezoek van de scholierengroep, zo meldt Vront-ambtenaar Jan Ram. Maar dat is tegen het zere been van rector Gerrit Boersma van de school.
Afgesproken met de gemeente is namelijk, zo benadrukt de
rector, dat de school een uitwisselingsprogramma opstelt
dat drie uitwisselingen (in 1990, 1991 en 1992) omvat. De reden daarvoor is dat de voorbereidingen veel (les)tijd vragen. Of zoals de rector het in een schrijven aan de gemeente Arnhem in juni ’90 formuleert: ‘Het kan niet zo zijn dat schooltijd wordt besteed aan zaken die te
weinig gewicht hebben ten opzichte van de uit te vallen lestijd. In de praktijk betekent dit dat er
nogal tijd en middelen nodig zijn om tot een verantwoorde opzet te komen. Het is dan zo dat de
‘investeringen’ vrucht gaan dragen als het programma meerdere maken kan worden her-haald,
anders staan de kosten niet in relatie tot de baten.’
B&W van Arnhem blijkt echter niet te vermurwen. De gemeente wil niet verder gaan dan een
eenmalige steun van f 8.000, waarop ‘het Lorentz’ besluit om met het hele uitwisselingsproject
te stoppen.
Heel anders verloopt in oktober het initiatief van de P.C.M. Bosschool, de instelling voor slechthorenden en spraakgestoorde kinderen in Arnhem. Massaal wordt door de leerlingen gehoor
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gegeven aan de oproep van cultureel centrum De Mariënburg om tekeningen te maken voor
scholieren in Gera en Pilzen (Tsjechoslowakije).

Andrej Sacharovbrug
Bijna even onverwacht als de terugtrekking door de Lorentz Scholengemeenschap uit het scholierenuitwisselingsprogramma met Gera, is de komst eind september 1990 van Jelena Bonner
naar Arnhem. Zij is de weduwe van de Russische dissident Andrej Sacharov. Als atoomgeleerde
is Sacharov in de jaren 50 uit de gratie geraakt omdat hij pleit voor vreedzame coëxistentie tussen Oost en West. Zijn protesten tegen de inval van de Sovjet-Unie in Afghanistan in 1979 komen hem op arrestatie en een jaren-lange verbanning te staan. Vanwege zijn niet aflatende inzet
wordt hem in 1975 de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. Na het aantreden van Gorbatsjov
mag hij in 1986 naar Moskou terugkeren waar hij drie jaar later overlijdt.
Om die reden besluit de gemeente Arnhem
om de Koningspleybrug ten oosten van de
stad om te dopen in de Andrej Sacharovbrug.
Dagblad de Gelderlander doet er op 1 oktober ‘90 verslag van: ‘Bonner scheepte samen
met een aantal genodigden, onder wie de
burgemeesters van de partnersteden Croydon
en Gera, om een uur of zes in op de Eureka II
die aangemeerd lag bij het Huis der Provincie. Ruim een half uur later was het schip,
dat tijdens zijn tocht werd begeleid door
verschillende bootjes en enkele kanovaarders, ter hoogte van de brug. Na een toespraak van burgemeester P. Scholten en een wederwoord van Jelena Bonner, werd bovenop de brug een groot spandoek met de tekst ‘Sacharovbrug’ uitgehangen.’
Belangrijker dan het verslag zelf is echter de toelichting die Jelena Bonner die dag op de actuele
situatie in de Sovjet-Unie geeft. Verslaggever Harry van der Ploeg van de Arnhemse Courant
wijdt er op 1 oktober een hele pagina aan waarbij hij haar uitgebreid aan het woord laat, onder
andere over de positie van Michail Gorbatsjov: ‘Een militaire staatsgreep als in Zuid-Amerika
of in Pakistan zal in de Sovjet-Unie niet plaatsvinden, maar er is onlangs wel degelijk een coup
geweest in ons land. Die coup vond plaats toen het parlement van de Sovjet-Unie Gorbatsjov de
volmacht gaf om per decreet te regeren. Ik vind dat heel tragisch omdat Gorbatsjov op deze
wijze met een macht bekleed is die helemaal tegen de gevoelens ingaat van de republieken die
zich net zelfstandig hadden verklaard. Gorbatsjov had een andere weg moeten kiezen.’ En over
de Golfcrisis na de inval van Irak in Koeweit: ‘Men moet bij mij niet aankomen met de verklaring dat het feit dat Israël juist in dat gebied ligt, met deze crisis te maken heeft. Hetzelfde
oordeel geldt voor de verklaring dat de crisis te maken zou hebben met het verschil tussen
armoede en rijkdom.’
De Sovjet-Unie zal een jaar later (op 8 december 1991) uiteenvallen en onder leiding van de
Amerikanen (en met mandaat van de Verenigde Naties) zal een enorm internationaal leger op 16
januari 1991 Irak binnenvallen.
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Hoofdstuk 9

Golfoorlog, milieu en mensenrechten
Het is januari 1991 en de dreiging in de wereld neemt in rap tempo toe. Rond de Perzische Golf
trekt een internationale coalitie van westerse én Arabische landen zich met groot militair materieel samen. Aanleiding is de verontwaardiging over de inval van Irak in Koeweit (augustus
1990) dat door het regime van Saddam Hoessein als een provincie van Irak wordt beschouwd.
Verslagen over wangedrag van Iraakse soldaten in het oliestaatje en het bericht dat Irak over
massavernietigingswapens beschikt (onder meer gifgas), doen de publieke opinie omslaan in het
voordeel van de regering Bush, die met een inval in Irak dreigt. Overigens hebben de VS net als
veel andere westerse landen heel andere belangen in Koeweit (olie namelijk) en is het vooral het
verstoorde machtsevenwicht dat
hun zorgen baart. Zowel Irak als
Koeweit beschikken over enorme
voorraden olie en Irak heeft met de
annexatie van Koeweit meer
invloed op de olieprijs gekregen
dan voorheen. Bovendien beschikt
het land nu in één klap ook over
een reeks oliehavens aan de Perzische Golf. De VN stelt Irak een
ultimatum: vóór 15 januari dient
het land zijn strijdkrachten uit
Koeweit te hebben teruggetrokken,
anders
zal
militair
worden
ingegrepen. Het regime van Irak speelt echter hoog spel door buitenlanders in Irak in gijzeling
te nemen en te dreigen met aanvallen van Scud-raketten op Israël, waarmee het hoopt de
Arabische wereld aan zijn kant te krijgen. Tevergeefs naar al spoedig blijkt.
Het Platform Vrede en Ontwikkeling ontvangt in de aanloop naar deze tragedie de oproep om
op 15 december naar Amsterdam te komen voor een grote demonstratie tegen de naderende
oorlog: ‘Er wordt met vuur gespeeld bovenop een immens explosief olievat. Nederland draagt
zijn steentje daaraan bij met drie oorlogsschepen. Toen ze werden uitgezonden zei men dat dat
was om de sancties militair af te dwingen. Nu wordt daar nauwelijks meer over gesproken. Nu
praat men erover of er oorlog moet komen of niet. Voordat de schepen de kans hebben daar het
hunne toe bij te dragen moeten ze retour: geen Nederlandse deelname aan oorlogsgeweld, haal
de oorlogsschepen terug!’
Het Platform zit, zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, dan echter nog tot over zijn
oren in de NZAW-perikelen. Bovendien loopt het jaar ten einde en wordt er een werkplan voor
de komende paar jaar verwacht. Daartoe is een werkgroepje ingericht bestaande uit Bert Oostveen, Marinus Dijkerman, Bernd Lamprecht, Jeanette Joosten en Marieke Hagedoorn dat – in
lokaal opzicht wel te verstaan – tot een belangrijke en historische keuze zal komen. In het concept dat op 8 december gereed is gekomen wordt namelijk het voorstel gedaan om voor vier uitgesproken ‘aandachtsvelden’ te kiezen. Naast vrede en ontwikkeling zouden dat mensenrechten
en milieuvraagstukken moeten worden. Deze keuze zal de opmaat vormen tot de vier terreinen
waarop het Platform in alle jaren erna actief zal blijven.

Mensenrechten en milieuvraagstukken
Het ‘Concept werkplan 1990-1994’ is nog maar net een paar dagen oud als de beide onderwerpen mensenrechten en milieuvraagstukken uitgebreid in het nieuws komen. Beide al even
onverwacht. Op de valreep van het oude jaar namelijk opent wethouder Gerard Velthuizen in de
openbare bibliotheek aan de Koningstraat een tentoonstelling van Amnesty International. Het is
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10 december en de wethouder grijpt deze internationale Dag van de Rechten van de Mens aan
om een pleidooi te houden voor het lidmaatschap van gemeenten van deze mensenrechtenorganisatie. Statutair is dat lidmaatschap niet mogelijk, want Amnesty staat een strikte onafhankelijkheid voor, ook – en met name – ten aanzien van overheden. Dat is ook de reden dat het
hoofdbestuur in Amsterdam zich een jaar
eerder terughoudend heeft opgesteld toen de
Arnhemse afdeling van de organisatie
voorstelde om zich bij het Platform Vrede en
Ontwikkeling aan te sluiten. Dagblad de Gelderlander wijdt er dan ook een uitgebreid
artikel aan: ‘Wethouder Velthuizen zei in zijn
openingswoord dat ook gemeenten, als ze
zich collectief als lid aanmelden, van betekenis kunnen zijn voor het werk van AI. Hij
noemde het een begrijpelijk standpunt dat AI daarvoor eigenlijk geen mogelijkheid biedt, maar
stelde tevens dat ‘vele gemeenten zich de laatste jaren als klankbord en vertolker van onder hun
burgers levende meningen met mondiaal beleid zijn gaan bezighouden.’ Daardoor is een
situatie ontstaan waarin gemeenteraden maar al te graag met een collectief lidmaatschap hun
morele en ook daadwerkelijke steun aan AI zouden willen verlenen.’
Tot een collectief lidmaatschap van gemeenten van Amnesty International zal het niet komen,
maar het pleidooi illustreert wel de betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken over de
eigen gemeentegrenzen heen die op dat moment nog steeds binnen het Arnhemse college heerst.
Het tweede initiatief, maar dan vanuit de gemeente zelf, is al even verrassend. Samen met vertegenwoordigers van het Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) brengen Arnhemse ambtenaren
namelijk een bezoek aan Hradec-Kralové dichtbij de Poolse grens in Tsjechoslowakije. De
industriestad is zwaar vervuild door het jarenlang verstoken van bruinkool en de smog brengt
het stadsbestuur aldaar ertoe de hulp van het westen in te roepen bij het opzetten van een
milieudienst.
Terug in Arnhem doet delegatielid namens OKA,
G.L.F. van Kinschot, in dagblad de Gelderlander van
12 december ’90 verslag van het bezoek: ‘De bruinkoolwalm is overal. Het sneeuwde een beetje, maar als
de sneeuw op straat komt te liggen, is hij snel lichtbruin. Dat spul adem je daar ook overal in. Van
energiebesparing hebben ze daar nog nooit gehoord.
De vervuiling zou al een stuk minder zijn als ze in dat
gebied maatregelen nemen.’ De krant weet vervolgens
te melden dat de gemiddelde levensverwachting van
Tsjechen in industriesteden is afgenomen van 69 naar 61 jaar en dat de helft van de kinderen er
aan longaandoeningen als CARA lijdt en dat er bovengemiddeld veel spontane abortussen voorkomen.
Omdat de Nederlandse overheid voor het jaar 1991 een bedrag van f 200 miljoen gereserveerd
heeft voor milieubeleid in Midden- en Oost-Europese landen, besluiten OKA en gemeente Arnhem om allereerst op dat fonds een beroep te doen.
De contacten met het stadsbestuur in Hradec-Kralové zullen in 1992 vervolgens leiden tot een
informele stedenband die voornamelijk door de dienst Milieu en Openbare Werken (MOW) van
de gemeente vorm wordt gegeven. In eerste instantie richt de hulp zich op milieutechnologie
waarbij het Arnhemse bedrijfsleven wordt ingezet. In latere instantie zal de hulp zich steeds
meer beperken tot het leveren van assistentie bij het aanvragen van Europese subsidies.
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Platforminitiatieven
Het is de Raad van Kerken Arnhem die op 7 januari van het nieuwe jaar een oproep doet uitgaan
aan de bij de Raad aangesloten parochies, wijkkerken en de vredesorganisaties in de stad om
deel te nemen aan gebedsdiensten in een poging de dreigende escalatie in Koeweit te voorkomen. Hannie Riksen, secretaris van de Arnhemse Raad van Kerken: ‘Woorden van vrede en geweldloosheid móeten gesproken
worden. Wij willen niet geloven dat vernietigend geweld de enig
overblijvende oplossing in het conflict is.’ De dag voordat het
door de VN gestelde ultimatum aan Irak om zich uit Koeweit terug te trekken verstrijkt, wordt samen met de Basisgroep, het
Arnhems Studentenpastoraat ASP en het Platform Vrede en Ontwikkeling een vredeswake georganiseerd, terwijl op dezelfde dag
in de Eusebiuskerk een dienst wordt gehouden die in het teken
staat van het Golf-conflict: ‘De kerken hebben zich op de
Europese Oecumenische Assemblee in Bazel in 1989 en op de
Wereldconvocatie over Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping in Seoel in 1990
onomwonden uitgesproken tegen de oorlog als middel om conflicten op te lossen en vóór de weg
van geweldloosheid. Unaniem waarschuwen zij in deze dagen voor de catastrofale gevolgen van
een gewapend optreden.’
Ook op die 14e januari laat de commissie Roemenië van de Stichting Internationale Jeugduitwisseling IJU een brief uitgaan waarin de Platformorganisaties wordt verzocht deel te nemen aan
een programma rond de komst van een Roemeense delegatie naar Arnhem. Doel van het bezoek
is om de delegatie met eigen ogen te laten zien hoe in deze stad het vredeswerk is georganiseerd
en op welke wijze de relatie met het vredes- en ontwikkelingsbeleid van de gemeente is vormgegeven. Het bezoek staat gepland voor 5 februari en de Roemenen zullen tien dagen blijven.
En terwijl voorzitter Aris Kon de agenda voor de eerste Platformvergadering van het nieuwe
jaar opstelt en daarin nog oproept deel te nemen aan een demonstratie in Den Haag op 19
januari tegen de dreigende oorlog in de Golfregio, barst op 16 januari ’91 boven Irak de luchtoorlog uit met bombardementen op radarinstallaties en vliegvelden.
De luchtaanval (Desert Storm) wordt gevolgd door een gondoffensief (Desert Sabre) waarbij in korte tijd de Iraakse troepen
uit Koeweit worden verdreven. De oorlog
zal zeven weken duren, waarna Irak op 27
februari 1991 capituleert voor de VN-eisen.
Aan coalitiezijde vallen een paar honderd
doden, waarvan de helft door ongelukken.
In Irak worden meer dan honderdduizend
doden en een veelvoud aan gewonden geteld.

Hoofdstuk 10

Koerdistan, Suriname en Irak
Wanneer het Platform Vrede en Ontwikkeling op 28 januari 1991 bijeenkomt is de Golfoorlog
twee weken aan de gang. Elke avond laten de journaalbeelden de luchtaanvallen zien waaronder
de bevolking van Bagdad te lijden heeft. De Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen besluiten om zolang als de oorlog duurt elke week op koopavond in het centrum van Arnhem een
vredeswacht te houden: ‘Iedereen kan zich gedurende korte of langere tijd bij dit stille protest
aansluiten.’Een heel ander deel van de bevolking van Irak dat onder de oorlog lijdt, zijn de
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Koerden. Al sinds het aantreden van Saddam Hoessein als president in 1979 heeft het
Koerdische deel van het land – hoewel het een zekere autonomie kent – met repressie uit
Bagdad te maken. Met als dieptepunt de gifgasaanval door de Iraakse luchtmacht in 1988 op het
dorp Halabja, waarbij vijfduizend Koerden omkomen. Nu Irak echter door de aanvallen van de
coalitie aan militaire kracht inboet, zien de Koerden hun kans schoon. Dat heeft ook een echo in
Arnhem waar Khalil Sinjari als vertegenwoordiger van de Iraakse Koerden het gemeentebestuur herinnert aan een eerder gedane solidariteitsverklaring richting de Koerdische gemeenschap in de stad. In een brief van 8 januari ‘91 aan beleidsambtenaar Jan Ram verzoekt hij om
gemeentelijke steun voor de wederopbouw van de stad Qala Diza waaruit de Koerden in 1989
met geweld door het Iraakse leger zijn verdreven.
Het gemeentebestuur is echter huiverig voor het kiezen van partij en B&W besluit zijn licht op
te steken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar wordt stellingname in het Koerdische
conflict sterk afgeraden, niet op de laatste plaats vanwege de Turks-Koerdische tegenstellingen.
Jan Ram schrijft daarom op 29 januari terug: ‘Wij achten ons niet voldoende deskundig om een
uitspraak te doen over de gerechtvaardigdheid van uw streven. In deze moeilijke periode wordt
eens te meer duidelijk hoezeer de verschillende vraagstukken met elkaar verweven zijn. De oorlog toont aan hoe de tegenstellingen zijn aangescherpt. In dat licht gezien mag u van ons college niet verwachten een duidelijke stellingname in te nemen ten aanzien van één enkel aspect
van alle brandende kwesties in dit gebied. Dit laat onverlet dat de positie van de Koerden ons
zorgen baart en dat wij ons verzetten tegen elke vorm van onderdrukking en geweld tegen het
volk van de Koerden.’
Wanneer op 27 februari 1991 het Iraakse leger capituleert voor de aanvallen van de coalitietroepen, maken de Koerden in het noorden en de sjiieten in het zuiden van Irak gebruik van de
situatie. In de verwachting dat de dagen van het regime van Saddam Hoessein zijn geteld, komen zij in opstand tegen het bewind van Bagdad. Het zal een misrekening blijken te zijn. De
geallieerde troepen trekken zich uit Irak terug en het bewind van Saddam Hoessein zal met
massale moordpartijen wraak nemen op de opstandige Koerden en sjiieten.

De stichting Barron-Bonni-Joliquer
Een verzoek om gemeentelijke hulp van geheel andere zijde noodzaakt de Bestuursdienst van de
gemeente Arnhem eveneens tot een uitgebreide reactie in die januarimaand. De stichting
Barron-Bonni-Joliquer (in oprichting) heeft namelijk vlak voor de jaarwisseling de gemeente
verzocht om een zetel in de Commissie vrede en ontwikkeling: ‘We vinden dat nu de tijd is gekomen om in samenwerking met Nederlandse organisaties iets te ondernemen. We willen ons
niet met de ‘oorlogssituatie’ in het land bemoeien, maar ons richten op de kinderen die zoals
overal ter wereld de dupe dreigen te worden van hetgeen de volwassenen aanrichten.’
De oorlogssituatie waar de opstellers van de brief (voorzitter G. Wijngart, secretaris R. de Ramdani en penningmeester L. Carbin) op doelen, is de gewapende strijd
tussen het bewind van Desi Bouterse en het zogenoemde Junglecommando van Ronny Brunswijk, voormalig lijfwacht van legerleider Bouterse. Het gewapende conflict, in Suriname de Binnenlandse Oorlog geheten, is in 1986 opgelaaid en draait om de macht over
Oost-Suriname en de controle over de handel in cocaine. Het zal pas in maart 1991 tot een staakt het vuren
komen (waarna de vrede tussen beide partijen in augustus 1992 wordt getekend) en zoals in elke oorlog is de
burgerbevolking het grootste slachtoffer met vierhonderd doden. Daaronder veel slachtoffers van wraakacties door de strijdkrachten van Suriname omdat die er maar niet in slagen Ronny Brunswijk te
arresteren.
De stichting Barron-Bonni-Joliquer (vernoemd naar drie Surinamers die zich tegen de slavernij
hebben verzet) wil met steun van de gemeente Arnhem een centrum opzetten in de buurt van
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Paramaribo, waar dakloze kinderen scholing krijgen en leren om veeteelt en landbouw te
bedrijven om zo later in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Bovendien wordt de
gemeente om een startsubsidie gevraagd.
Op 9 januari ’91 antwoordt Jan Ram dat het verzoek van de stichting om deel uit te mogen
maken van de raadscommissie niet in behandeling kan worden genomen om de eenvoudige
reden dat de leden van de commissie voor de ene helft uit de gemeenteraad afkomstig zijn en
voor de andere helft uit het Platform Vrede en Ontwikkeling. Hij adviseert het bestuur van de
stichting om zich tot het Platform te wenden: ‘Dit platform is opgericht om alle actieve groeperingen in Arnhem, die zich inzetten op de terreinen vredesbevordering, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten, te bundelen om gezamenlijke activiteiten te organiseren en de gemeente
te adviseren. De belangen waar u voor opkomt kunt u in dit platform behartigen.’
De brieven van zowel de stichting als van Jan Ram worden besproken in de Platformvergadering van 28 januari waar de drie genoemde vertegenwoordigers bij aanwezig zijn voor een toelichting op hun activiteiten. Veel duidelijkheid levert dat niet op en de drie vertegenwoordigers
besluiten om eerst in eigen kring maar eens te rade te gaan over de te volgen weg: wel of geen
lid worden van het Platform.
In dezelfde vergadering komt ook het idee aan de orde om in Arnhem een rondetafelgesprek te
houden met Islamitische groeperingen in de stad. Doel van het overleg is om ‘meer evenwichtige informatie’ te krijgen over de achtergronden van de Golfoorlog. Van gemeentewege wordt
overwogen, zo meldt Vront-ambtenaar Jan Ram ter vergadering, om het Platform een rol in de
organisatie van die dialoog te laten spelen.

Dialoog tussen gemeente Arnhem en moslims
Een week later haalt het voorstel de plaatselijke kranten. Maar niet zonder de nodige problemen
vooraf. Met het gemeentelijk voorstel, ondersteund door een oproep van de GroenLinks fractie,
moet vooral voorkomen worden dat, zoals weekblad De Arnhemse Koerier het op 7 februari ’91
formuleert ‘Arnhemse burgers met een bepaalde religieuze achtergrond worden aangekeken op
dingen die ver hier vandaan gebeuren. De gemeente ziet het als haar taak vrede te bevorderen;
een dialoog met religieus-andersdenkenden kan inzicht geven in hun motieven. Het is nu eenmaal zo dat ten tijde van oorlog de nuances in het denken vaak ver te zoeken zijn, zeker bij
mensen die zich niet verdiept hebben in de achtergronden van de conflicten. Uitgangspunt van
de dialoog moet zijn dat mensen niet ten onrechte een stempel opgedrukt krijgen en de dupe
worden van ondoordachte reacties.’ ‘Tot dusverre zijn er geen meldingen gemaakt van incidenten’, voegt de krant er nog aan toe.
Inmiddels is dan al wel duidelijk geworden dat PvdA-wethouder Winfried Lemmens (met
minderhedenbeleid in zijn portefeuille) niets voor een dergelijke dialoog voelt. Door dagblad de
Gelderlander die week om nadere toelichting gevraagd, antwoordt Jan Ram dat het voorstel
afkomstig is van Bureau Vront, dat het ter goedkeuring aan B&W is voorgelegd en dat van die
zijde akkoord is gegaan. ‘Een gesprek tussen religieuze organisaties over de Golfoorlog kan
inzicht geven in de motieven van mensen als Saddam Hoessein te steunen. Het kan misschien
zelfs verhelderen dat bepaalde mensen hem naar hun gevoel móeten steunen’, licht hij toe. En
‘Het westerse denkpatroon maakt het moeilijk zich te verplaatsen in de denkwijze waaruit een
dergelijke oproep voortkomt. De tegenstellingen kunnen daardoor verder verscherpen. Het gevaar is niet denkbeeldig dat incidenten ontstaan, gericht tegen diegenen die de heilige oorlog
niet afwijzen.’
De gemeente besluit om in dat licht de dialoog alsnog te zoeken. Wethouder Lemmens, door
dagblad de Arnhemse Courant naar zijn motief gevraagd om het voorstel af te wijzen, geeft aan
dat er geen incidenten zijn gemeld waaruit zou blijken dat van een dergelijke ongeoorloofde
druk sprake is geweest: ‘Ik ga ervan uit dat Arnhemmers het onderscheid kennen tussen het
beleven van een godsdienst en het optreden van een agressor als Saddam Hoessein.’
Hoe verstrekkend het uitroepen van een heilige oorlog tegen ‘het heidense pact’ – als reactie op
de Golfoorlog – in de streng islamitische wereld echter is, zal in de jaren erna op desastreuze
wijze blijken, ook al doen zich in Arnhem, zoals wethouder Lemmens stelt, inderdaad geen
incidenten voor.
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Raad van Kerken Arnhem
Het eerste rondetafelgesprek zoals hierboven voorgesteld vindt plaats op 28 februari 1991 en de
Arnhemse Courant bericht er de volgende dag uitgebreid over. Aan het overleg hebben behalve
de Raad van Kerken Arnhem en het Platform Vrede en Ontwikkeling vertegenwoordigers van
drie Arnhemse moskeeën deelgenomen. Voorzitter Arie Blokland van de Arnhemse Raad van
Kerken krijgt van de krant alle gelegenheid om op de bijeenkomst terug te blikken: ‘Het bleek
dat de contacten tussen de Raad van Kerken en de moslims in Arnhem erg goed zijn. Dat werd
diverse keren uitgesproken.’ Een verrassende conclusie, want het leggen van die contacten over
en weer is in de voorgaande jaren maar zeer moeizaam verlopen. Arie Blokland: ‘Ideaal is natuurlijk om ook joden en Koerden bij de nieuwe gesprekken te
betrekken. Maar misschien is dat nog iets te ambitieus. Het doel
is uiteindelijk dat de verschillende groepen elkaar aanvaarden
en respecteren. Daar moet je wel voorzichtig mee zijn en het
niet te snel willen doen. De moslims moeten zelf besluiten of ze
ook de joden en de Koerden in het overleg willen betrekken. Ik
hoop van ganser harte dat dat gaat gebeuren. Het zou een belangrijke bijdrage leveren aan de integratie van de vele groeperingen in de Arnhemse samenleving.’
Besloten wordt tot een vervolggesprek in april, na de ramadan.
En omdat de gespreksthema’s niet per se religieus van aard
hoeven te zijn, wordt tevens besloten dat ook andere
organisaties bij de gesprekken welkom zijn.
De gemeente Arnhem toont zich tevreden met het initiatief. Een
woordvoerster in de Arnhemse Courant van die 1e maart: ‘De bedoeling is dat in de toekomst
allerlei maatschappelijke thema’s aan de orde komen. Het belang van het gesprek staat voorop.
Het is niet de bedoeling dat we elkaar in de haren vliegen of proberen te overtuigen van elkaars
opvattingen.’ En over de rol van de gemeente bij de vervolggesprekken: ‘Onze rol is de partijen
bij elkaar te brengen en later misschien te fungeren als voorzitter van de gesprekken.’
Daarmee komt de gemeente niet alleen tegemoet aan de wens van GroenLinks en de betrokken
vredesorganisaties, maar wordt tevens invulling gegeven aan het – minder op de voorgrond
tredende – verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales aan de Nederlandse
gemeenten om een halt toe te roepen aan de toenemende agressie jegens moslims in het land als
gevolg van de Golfoorlog.
Het idee om met regelmaat gespreksbijeenkomsten te organiseren zal in april leiden tot het besluit om jaarlijks een of meerdere keren in platformverband bijeen te komen. Om de onderlinge
saamhorigheid van de deelnemende organisaties te versterken, wordt besloten dat deze organisaties de bijeenkomsten bij toerbeurt organiseren.

Hooofdstuk 11

Arnhem-Gera en andere uitwisselingen
De omwenteling (die Wende) die zich in Oost-Duitsland in november 1989 heeft voltrokken en
de daaropvolgende hereniging tussen Oost- en West-Duitsland op 3 oktober 1990, heeft niet
alleen een einde gemaakt aan de Democratische Deutsche Republik (DDR), maar doet ook de
gemeenteraad van Arnhem besluiten om de stedenband met Gera te herzien.
Niet langer immers bepaalt het vijandsbeeld tussen Oost en West de wederzijdse contacten,
maar nu wordt, zoals de Gelderlander op 25 februari 1991 meldt, ‘ruim baan gemaakt voor
ontmoetingen tussen personen, organisaties en instellingen.’ De vrijheid om elkaar te ontmoeten zonder controle van bovenaf kan nu eindelijk centraal staan. Vanaf nu zal het gaan over
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‘verdergaande ontspanning, vriendschap en samenwerking tussen de Europese landen in het
belang van vrede en gerechtigheid.’
Op het moment dat de krant dit schrijft, is de gemeenteraad van Gera al akkoord gegaan met de
herziening van de tekst van de jumelage tussen beide steden, een tekst die door de bestuursdiensten van beide gemeenten is voorbereid. Maar wat de krant verzuimt te vermelden (of
nagelaten heeft te onderzoeken) is dat de nieuwe tekst van de overeenkomst op één onderdeel
sterk afwijkt van de tekst die op 13 april 1987 door de burgemeesters van beide steden is ondertekend. Dat afwijkende onderdeel luidt dat de contacten tussen beide steden voortaan mede bezien zullen worden ‘in het perspectief van een Verenigd Europa’.
Weliswaar is met het uit-eenvallen van de Sovjet-Unie en de hereniging van de beide Duitslanden ook de Koude Oor-log tot een einde geko-men, iets waar de vredes-beweging inderdaad
naar verlangd en gestreefd heeft, maar dat is iets ge-heel anders dan de cam-pagne die al
jarenlang door Europese regerings-leiders wordt gevoerd om tot een verenigd Europa te komen
en die op veel verzet vanuit de bevolking van de Europese landen stuit.
In het ‘Activiteitenplan 1991’ van de in september 1990 opgerichte Vereniging Vriendschapsbanden Arnhem-Gera, komt deze principiële koerswijziging evenmin aan de orde. Het plan, dat
op 30 januari 1991 door Gijs Kaasschieter, secretaris van de vereniging, wordt opgesteld, beperkt zich tot een zevental vormen van uitwisseling tussen beide steden, variërend van bezoeken
aan de vrijwilligerscentrales in beide steden tot – opnieuw – het organiseren van scholencontacten. Nadat de Lorentz Scholengemeenschap zich uit het uitwisselingsprogramma met Gera heeft
teruggetrokken, zoals we in een voorgaand hoofdstuk hebben kunnen lezen, zijn nu namelijk het
Sonsbeek College en de Thorbecke Scholengemeenschap door de gemeente benaderd.
De Arnhemse gemeenteraad zal op 4 maart akkoord gaan met de herziene jumelageovereenkomst en tijdens het bezoek van burgemeester Michael Galley van Gera aan Arnhem op 7 juni
’91 zal de nieuwe verdragstekst ondertekend worden. De particuliere contacten tussen beide
steden zullen, zoals bij deze ontmoeting wordt afgesproken, voortaan behartigd worden door de
beide vriendschapsverenigingen, terwijl de formele contacten tussen beide steden voortaan
bepaald zullen worden door thema’s als huisvesting, goed bestuur en klimaatbeleid.

Huisvesting en klimaatbeleid
Beide gemeenten slaan na het maken van deze afspraak spijkers met koppen. In mei al reist wethouder Gerard Velthuizen samen met enkele bestuurders van Arnhemse woningbouwverenigingen naar Gera af. Doel van het bezoek is te bezien in hoeverre kennis en management vanuit
Arnhem overdraagbaar zijn aan de
woningcorporaties in Gera. Maar de
bezoekers komen van een koude
kermis thuis. Wethouder Velthuizen
daags na terugkeer uit Gera in de Arnhemse Courant van 20 mei ‘91: ‘De
corporaties in Gera staan voor de
opgave om woningen aan de huurders
te verkopen. Maar de markt zit daar
heel anders in elkaar dan hier. Er zijn
nauwelijks mensen huiseigenaar.’ De
hereniging met West-Duitsland heeft de Oost-Duitsers voor het probleem gesteld dat collectief
eigendom omgezet moet worden in particulier eigendom. Waar voorheen de staat
verantwoordelijk was voor de huisvesting – en de kosten ervan – zijn dat nu de
woningcorporaties. Maar met een werkeloosheid in Gera van 35% en met de huren die zo laag
zijn dat de kosten van onderhoud – laat staan nieuwbouw – niet door de corporaties kunnen
worden opgebracht, dreigt verpaupering en het failliet gaan van de woningbouwverenigingen.
Verder speelt het probleem van de aanspraak op woningen (nog een gevolg van de Tweede
Wereldoorlog en de collectivering van het woningbezit daarna), waardoor er een immense taak
voor de ambtenaren ligt om uit te zoeken aan wie de woningen van origine toebehoren. Directeur R. Jansen van woningstichting Sint Eusebius en als delegatielid mee naar Gera: ‘Je wordt
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er niet echt vrolijk van. Vergeleken met daar vallen onze problemen helemaal in het niet. De
situatie kan alleen worden opgelost als de bonds- of deelstaatregering iets doet aan het
schuldenprobleem.’ Maar die noodzakelijke schuldenaanpak is het beruchte kip of het ei-verhaal. De deelstaten in het voormalige Oost-Duitsland kampen namelijk zelf met een lege schatkist. En vanwege de grote werkeloosheid komt er ook te weinig belastinggeld binnen. De vele
miljarden D-Marken die in de jaren erna door de regering in Bonn in de voormalige DDR worden gepompt, zullen maar mondjesmaat blijken te helpen. De reacties aan beide kanten van het
voormalige IJzeren Gordijn zullen dan ook snel door twee uitersten gekenmerkt worden: bij de
‘Ossies’ een terugverlangen naar de dagen van voor die Wende toen iedereen werk en inkomen
had en bij de ‘Wessies’ ergernis over het feit dat zo’n groot deel van de staatsinkomsten in het
vrijwel failliete oosten wordt gestoken.
Hoopvoller lijkt een bezoek in juni ’91 van een delegatie uit Gera. Samen met burgemeester
Michael Galley komen Jutta Kropp, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad (‘stadsparlement’) en Andreas Mitzenheim, wethouder van financiën naar Arnhem. Behalve de ondertekening van de nieuwe jumelageovereenkomst, staat een bezoek aan de dienst Milieu en Openbare Werken (MOW) en het milieu-educatiecentrum De Watermolen op het programma. Met
name dit milieu-onderdeel zal van belang worden wanneer beide gemeenten besluiten om zich
aan te sluiten bij het wereldwijde Klimaatverbond, waarover meer in een volgend hoofdstuk.

Andere uitwisselingen
Naar aanleiding van de perikelen rond de toetreding van de (jongerenafdeling van de)
Nederlands Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap (NZAW) tot het Platform in het voorjaar van
1990, is Kees Kentin, vertegenwoordiger van de Stichting Internationale Jeugduitwisseling
(IJU), uit het Platform Vrede en Ontwikkeling getreden, zoals we heb-ben gezien. De IJU als
organisatie is echter Platformlid gebleven en dus ontvangt het Platform met regelmaat informatie van deze stichting. Daaruit blijkt hoe omvangrijk de uitwisselingsprogramma’s zijn geweest die door deze stichting in die jaren zijn georganiseerd. In voorgaande hoofdstukken zijn
daar al voorbeelden van gegeven, maar ook in 1991 volgt het ene bezoek uit het voormalige
Oostblok op het andere. Is het in februari een delegatie van de Roemeense Alliantie voor Vrede
die een week in Arnhem verblijft en waar gastgezinnen voor georganiseerd moeten worden, in
diezelfde maand komen zich ook vijf Russen oriënteren op de Nederlandse manier van leven.
Ook zijn in diezelfde maand twee Poolse studenten op bezoek die meedoen aan een uitwisseling
tussen Lublin en Arnhem en waar de IJU samen met het Arnhems Studentenpastoraat het programma voor opstelt. Met al deze projecten heeft de stichting in de loop der tijd een grote reputatie opgebouwd die echter abrupt zal eindigen in juli 2005 wanneer voorzitter Kees Kentin
onverwachts overlijdt. Met zijn heengaan zal de stichting niet alleen beroofd worden van de
coördinator van al deze projecten, maar ook van het pand aan Sint Marten van waaruit de
jeugduitwisselingen bijna vier decennia lang zijn georganiseerd. Daarbij ging het niet alleen om
contacten in Oost-Europa, maar ook om uitwisselingen met jongerenorganisaties in bijvoorbeeld
Kenia, India en de Filippijnen.

Arnhem - Johannesburg
Een uitwisseling van geheel andere aard vindt in maart ’91 plaats. Jan Ram, ambtenaar van het
Bureau Vredesvraagstukken en Ontwikkeling, brengt in opdracht van de gemeente Arnhem in
die maand namelijk een bezoek aan Zuid-Afrika. Doel van de reis is het vergaren van informatie
over de bewonersorganisaties in de getto’s rond Kaapstad en Johannesburg, de zogeheten civics.
Daarnaast dient contact gelegd te worden met Zuid-Afrikaanse bestuurders in opleiding aan wie
stage-plaatsen bij de gemeente Arnhem zullen worden aangeboden. Naast vier gemeentelijke
diensten hebben twee woningbouwcorporaties in Arnhem (Sint Eusebius en de Algemene
Woningbouwvereniging Arnhem, AWBA) daartoe faciliteiten aangeboden.
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In een serie artikelen voor dagblad de Gelderlander doet Jan Ram op aangrijpende wijze verslag van zijn rondreis. Samen met zijn Haagse collega Jan Heeren en secretaris van de LOTA,
Hans Buis, is hij getuige van de overlevingspogingen van miljoenen zwarten en kleurlingen die
in de krottenwijken (de zogeheten townships) wonen die rondom de voornamelijk door blanken
bewoonde steden zijn opgetrokken: ‘Om door te dringen in de squatters, de illegale woonlocaties, moeten wij de wagen uit om
door de zompige blubber te baggeren.
Het kost mij een paar schoenen, maar
dat is een bagatel bij de treurige staat
waarin dit woongebied van enkele duizenden op elkaar gepakte gezinnen verkeert. Deze bouwsels worden shacks genoemd. Als wij er eentje binnengaan, is
het al boordevol met ons clubje van drie
Nederlanders. Een vieze lap scheidt het
woonvertrek van het slaapgedeelte. De
aarden vloer is vochtig, de kleden die er
op liggen nat. Op een ruimte van vijf bij vijf leven twee volwassenen en zes kinderen. De
kinderen gaan blootsvoets in gescheurde en ongewassen kleding.’
De conclusie die Jan Ram uit zijn bezoek trekt is kort en bondig: ‘Hopelijk vindt Arnhem de
mogelijkheden om zijn anti-apartheidsbeleid in een hogere versnelling te zetten. Elke druppel
op de gloeiende plaat is welkom. Ieder initiatief zal een civic-organisatie over een afstand van
tienduizend kilometer met onze stad verbinden.’
Die mogelijkheden zal de gemeente Arnhem vinden en dat zal inderdaad leiden tot een nieuwe
fase in het gemeentelijk anti-apartheidsbeleid. Maar ook die fase zal eindig blijken te zijn, zoals
we in een volgend deel zullen zien.

Hoofdstuk 12

Oorlogstaal en oorlogsvluchtelingen
‘De Nederlandse christelijke vredesbeweging VOKS
wenst uitdrukking te geven aan haar diepe sympathie
voor en adhesie met de operatie Desert Storm. Wij beseffen ten volle dat de stap tot die operatie onvermijdelijk
was nadat alle vreedzame middelen vergeefs ingezet waren. Moge God zijn zegen verlenen aan uw leiderschap,
de Verenigde Staten van Amerika, de met haar verbondenen en de dapperen die hun leven riskeren opdat de wereld verlost wordt van een monsterlijke agressor. Wij zijn
trots dat ons kleine land actief deelneemt aan deze verenigde inspanningen.’
Een telegram met deze tekst doet het Vredesoverleg Kerk
en Samenleving (VOKS) na het uitbreken van de Golfoorlog in januari 1991 uitgaan naar George Bush sr., president van de Verenigde Staten. Een
kopie wordt verzonden aan de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, C. Howard Wilkins jr..
De tekst staat afgedrukt in het eerste nummer van de vijfde jaargang van VOKS Forum, het
verenigingsblad van de vredesorganisatie en Dick Engelsman, vertegenwoordiger van VOKS in
het Platform Vrede en Ontwikkeling, zorgt voor de verspreiding in Arnhem en omstreken.
Rekenend op forse kritiek, wordt in dit maartnummer vast tekst en uitleg gegeven over dit, op
zijn zachtst gezegd, opmerkelijke initiatief: ‘Men zou zich kunnen afvragen of een dergelijke
stap op de weg van een christelijke vredesbeweging als het VOKS ligt. Wij hebben echter geArnhem Mondiaal
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meend dit te moeten doen aangezien: (1) Wij van oordeel zijn dat de Iraakse leider bij zijn aanval op Koeweit zich opnieuw heeft doen kennen als een nietsontziende, wrede agressor, die zijn
macht over het hele Midden-Oosten wil uitbreiden. Hij spreekt zelf van de Golfoorlog als ‘de
moeder aller oorlogen’ en zelfs van een ‘heilige oorlog van gelovigen tegen ongelovigen’
(waarbij de christenen kennelijk op de grote hoop der ongelovigen worden geworpen). (2) De
Tweede Wereldoorlog ons duidelijk heeft gemaakt dat door tijdig ingrijpen een grotere ramp
wellicht had kunnen worden voorkomen. (3) De overgrote meerderheid van de Veiligheidsraad
der Verenigde Naties tot de conclusie was gekomen dat langs diplomatieke weg geen oplossing
kon worden bereikt inzake het onmiddellijke en onvoorwaardelijke vertrek van het Iraakse leger
uit Koeweit, zodat als laatste middel de toepassing van militair geweld noodzakelijk was geworden. (4) Het regime van Saddam Hussein krijgsgevangenen mishandelt, controle door het Rode
Kruis weigert en voorts een grote milieuramp in de Perzische Golf heeft veroorzaakt.
Samenvattend is het VOKS van oordeel dat hier wel degelijk sprake was van een onvermijdelijke militaire ingreep van president Bush in zijn moeilijke positie onze morele steun verdient.’
De milieuramp waar het VOKS op doelt is het op bevel van Saddam Hoessein in brand steken
van circa zeshonderd oliebronnen in Koeweit tijdens de terugtocht van het Iraakse leger uit
Koeweit, branden die uiterst moeilijk te blussen waren.
Een ramp waar de Iraakse president echter niet verantwoordelijk voor is, maar de Amerikaanse
president wel, is de beschieting van het terugtrekkend Iraakse leger uit Koeweit. Ondanks de belofte van Amerikaanse zijde dat de zich uit Koeweit terugtrekkende soldaten niet zouden worden aangevallen, nemen Amerikaanse straaljagers de kolonnes onder vuur. Nog altijd liggen
langs wat de ‘Snelweg des Doods’ wordt genoemd de verkoolde resten van de tweeduizend
voertuigen waarin duizenden soldaten levend zijn verbrand.

Hulp aan vluchtelingen
‘In een sfeertje dat in de verte deed denken aan de massale vredesdemonstraties aan het begin
van de jaren tachtig, liepen honderden mensen afgelopen zaterdag door het centrum van
Arnhem om van hun medeleven met de Koerdische vluchtelingen in Noord-Irak te getuigen.’
Aldus begint dagblad de Gelderlander op 15 april ‘91 het verslag van een demonstratie uit
solidariteit met de Koerden die, zoals we
in een vorig hoofdstuk hebben kunnen
lezen, moesten vluchten voor de wraakacties van het Iraakse leger nadat ze in
verzet waren gekomen tegen het regime
van president Saddam Hoessein. Aangekomen bij het stadhuis houden de demonstranten een minuut stilte voor de
slachtoffers die bij deze vlucht zijn omgekomen. Van de kant van de gemeente
Arnhem wordt ditmaal woord gehouden:
de eerdere gedane solidariteitsverklaring met het Koerdische volk krijgt nu een concrete vorm
door het beschikbaar stellen van f 10.000 voor noodhulp aan de vluchtelingen. De Gelderlander doet de volgende dag verslag: ‘Arnhems burgemeester P. Scholten noemde de situatie in
Noord-Irak onmenselijk en verwerpelijk. Hij liet weten dat via het Verbond van Vredessteden,
waarvan Arnhem onder meer samen met Yokohama, Coventry en Warschau deel uitmaakt, een
oproep aan de Verenigde Naties is gedaan om het Koerdische volk te helpen.’
Behalve burgemeester Paul Scholten richt ook FNV-voorzitter Johan Stekelenburg (die zijn leidinggevende functie bij de bond in 1997 zal inwisselen voor het burgemeesterschap van Tilburg) zich tot de demonstranten. Hij wijst op een ereschuld die het Westen heeft jegens het
Koerdische volk: ‘Want eerst moest deze ellende plaatsvinden, voordat we echt wat wilden doen
aan de situatie van de Koerden.’
Hasan Kaynak, raadslid voor GroenLinks in Arnhem en zelf Koerd van geboorte, benadrukt in
zijn toespraak de kunstmatige grenzen van de landen in het Midden-Oosten waardoor het grondgebied van de Koerden opgesplitst is geraakt. De Arnhemse Courant citeert hem de volgende
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dag: ‘Zelfkritiek is op z’n plaats voor de Westerse regeringen. Zij waren betrokken bij de historische fout uit 1923 toen, als gevolg van de overeenkomst van Lausanne, het willekeurig trekken
van grenzen ertoe leidde dat de Koerden in vier verschillende landen kwamen te wonen (Syrië,
Turkije, Iran en Irak).’
Beide bestuurders – Hasan Kaynak is dan inmiddels voorzitter geworden van het Arnhemse adviescentrum voor multiculturele vraagstukken Osmose (dat nog weer later zal opgaan in de
migrantenorganisatie Elan) – zullen vroegtijdig overlijden: Johan Stekelenburg in 2003, Hasan
Kaynak in 2007. Als eerbetoon aan zijn grote maatschappelijke inzet zal later de Hasan Kaynakprijs worden ingesteld, een jaarlijkse prijs voor zelforganisaties die de emancipatie en participatie van migrantengroepen bevordert.

Brief wethouder aan ambassadeur van Irak
Die zomer zal wethouder Gerard Velthuizen zich per brief namens de gemeenteraad van
Arnhem richten tot de ambassadeur van Irak in Nederland, Safa Salih Al-Falaki. In de brief
vraagt de wethouder om garanties van president Saddam Hoessein dat de Koerden in zijn land
nooit meer zullen worden onderworpen aan vervolging, verdwijning, marteling en moord. Hij
wijst op het feit dat grote groepen Koerden Irak ontvlucht zijn en dat het besef in de wereld
groeit dat de Koerden als volk worden
vervolgd. Daarmee sluit de gemeente aan
bij de campagne die op dat moment door
Amnesty International wordt gevoerd en
waarbij datzelfde standpunt wordt ingenomen. Wethouder Velthuizen in zijn
brief aan de ambassadeur: ‘Wij zijn vastbesloten vast te houden aan de humanitaire verplichting voor de volledige bescherming van hun mensenrechten. De
schending van mensenrechten, nu en in
het verleden en de vrees voor vergelding
door de Iraakse overheid zijn de achtergrond voor de vlucht van miljoenen Koerden.’ Omdat op dat moment onderhandelingen plaatsvinden tussen de Iraakse regering en
Koerdische leiders, haakt de wethouder in zijn brief in op de mogelijkheid dat de onderhandelingen tot verbetering van het lot van de Koerden in Irak kunnen leiden: ‘Amnesty International
heeft in Irak al vele jaren schendingen van mensenrechten vastgesteld en wil er zeker van zijn
dat de beloften die aan de Koerdische leiders zijn gedaan, worden nagekomen zodat de vluchtelingen zonder vrees naar hun woonplaatsen kunnen terugkeren.’ En in een poging te voorkomen dat de brief door de ambassadeur als een inmenging in de binnenlandse aangelegenheden
van Irak terzijde wordt gelegd: ‘Ik ben me ervan bewust dat in het verleden beloften niet zijn
nagekomen en dat de mensenrechtensituatie van de Koerden geenszins een zogeheten binnenlandse aangelegenheid is.’
De brief zal de situatie van de Koerden in Irak niet verbeteren. Pas na de Tweede Golfoorlog
(2003-2011) die zich expliciet tegen het bewind van president Saddam Hoessein zal richten,
krijgen de Koerden de mogelijkheid om elk geval in dat deel van het door hun zo verlangde
Koerdistan een zekere zelfstandigheid te bereiken, al zal die status ook niet zonder intern geweld worden gerealiseerd.
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Hoofdstuk 13

Villa el Salvador en Vredesbus
‘Gera en Arnhem samen op de bres voor Peru’, luidt de titel van een persbericht dat in april
1991 door de gemeente Arnhem wordt verspreid nadat de burgemeesters van Gera en Arnhem
in Gera een overeenkomst hebben ondertekend waarin zij verklaren gezamenlijk een ontwikkelingsproject in Lima (Peru) te adopteren: ‘Zoals bekend heeft de gemeenteraad van Arnhem
medio 1988 besloten om een ontwikkelingsproject te gaan ondersteunen in de krottenwijk Villa
el Salvador (Stad van de Verlosser) in Lima. In deze krottenwijk leven zo’n 200.000 van de 6,5
miljoen inwoners van Lima. Gera en Arnhem hebben nu besloten gezamenlijk voor 3 jaar een
project te gaan steunen ten behoeve van de volkskeukens, waar vrouwen gezamenlijk maaltijden
klaarmaken om de prijs van het eten te drukken en de kwaliteit van de voeding te verbeteren. Dit
is hard nodig omdat 13% van de kinderen tot 5 jaar ernstig ondervoed is en nog eens 30%
ondervoed dreigt te raken.’
Het initiatief gaat verder dan het samen aanpakken van een armoedeprobleem. Behalve
dat de Arnhemse kerken besluiten om
middels de MOV-groepen (Missie, Ontwikkeling en Vrede) en de Werelddiaconaatsgroepen, deel te nemen aan deze samenwerking, wordt ook de achtergrond van het probleem benadrukt. Iets waar de samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in
Arnhem al jaren op aandringen: ‘Door middel van dit samenwerkingsproject tussen
twee steden uit Oost en West, zouden we
meer zicht moeten krijgen op de oorzaken van het onrecht en de armoede in de zgn. Derde
Wereld. Hoe komt het dat wij zo rijk zijn en zoveel overvloed kennen, terwijl het onrecht en de
armoede daar maar voortduren. Wat doen wij hier – al dan niet bewust – om dit zo te houden?’
Eén oorzaak noemen de opstellers van het persbericht meteen al: ‘In Gera is verleden week
eveneens afgesproken dat de gemeenteraden van de beide steden een dringend beroep op hun
nationale regeringen zullen doen om alles in het werk te stellen teneinde de uitgaven voor bewapening te verminderen en de vrijkomende gelden te besteden aan projecten, waardoor structureel de situatie van onrecht en armoede in de Derde Wereld verbeterd kan worden.’
Dat met bewustwording rond deze thematiek niet vroeg genoeg kan worden begonnen, beseft
men bij de Stichting Arnhem-Lima maar al te goed (de stichting functioneert in die dagen nog
vaak onder de naam Villa el Salvador) en in diezelfde aprilmaand komt de eerste leskoffer gereed waarmee in de twee hoogste groepen van basisscholen voorlichting over het mondiale armoedeprobleem wordt gegeven. De Arnhemse Sint Paulusschool is de eerste basisschool die
met de leskoffer, die in samenwerking met de Novib is samengesteld, aan de slag gaat.
Een maand later organiseert de stichting een projectdag voor kinderen uit de wijk Presikhaaf.
Dagblad de Gelderlander van 16 april 1991 over dit initiatief: ‘Stichting Villa el Salvador houdt
zaterdag 11 mei een projectdag in buurtcentrum De Snuffelpaal en winkelcentrum Presikhaaf.
Kinderen verplaatsen zich dan voor een dag in het leven van een kind dat in de Derde Wereld
leeft. De kinderen bouwen er krotten en proberen bovendien geld te verdienen op een manier
zoals een kind in Villa el Salvador dat doet: auto’s wassen, schoenen poetsen en sigaretten
verkopen. De opbrengst is voor de kinderen in Lima.’

De Vredesbus
Ook op vredesgebied is er – tegen alle oorlogsellende in – nog steeds sprake van elan.
‘Vredesbus rijdt weer in Arnhem’ en ‘Vredesbus is weer op pad’ koppen de Arnhemse kranten
Arnhem Mondiaal

274

Stichting Doca

in die aprilmaand. Terwijl de wereld nog nabeeft van de Golfoorlog en de gevolgen daarvan als
vervolging en vluchtelingenstromen, melden de kranten dat de Vredesbus in Arnhem weer langs
de diverse basisscholen is gaan rijden. De John F. Kennedey-school in Arnhem-Zuid is de eerste
basisschool die op 18 april bezoek krijgt van de bus. Onder de titel ‘Kleine vrede’ is er een expositie in de oplegger ingericht waar de kinderen in spelvorm leren met vooroordelen om te
gaan en met elkaar samen te werken. Verder komen thema’s als apartheid en mondiale ontwikkelingsproblematiek aan de orde. De Gelderlander een week later over de tocht die de bus langs
de scholen maakt: ‘De mogelijkheden voor de gemeente om de bus op tournee te laten gaan
worden bepaald door de bereidwilligheid van studenten van de pedagogische academie aan de
Rosendaalseweg in Arnhem. De eerstejaars leveren ook dit jaar weer een bijdrage. Ze werken
in de Vredesbus onder de noemer buitenschoolse activiteiten. De studenten kunnen studiepunten
met dit werk behalen.’
Overigens rijdt de bus alweer twee jaar langs Arnhemse scholen en wordt alleen op gezette
tijden in samenwerking met de Stichting Vredesopbouw in Utrecht de inrichting van de trailer
veranderd. Met de samenwerking tussen de gemeente en studenten van de onderwijzersopleiding, lijkt de Vredesbus echter enigszins uit zicht van het Platform Vrede en Ontwikkeling te
raken. Op de bijeenkomst van 27 mei behoeft, aldus Jan Ram die vanuit het gemeentelijk
Bureau Vront met het programma rond de bus van doen heeft, namelijk geen inzet te worden
geleverd.
Een ander opmerkelijk feit op deze mei-bijeenkomst van het Platform: de notulen dragen voor
het eerst als titel ‘Verslag van de vergadering van het Platform voor vredesvraagstukken, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten/anti-apartheid Arnhem’.
Weliswaar is deze titel er door Marinus Dijkerman van de vredesorganisatie ’t Kan Anders
eigenhandig boven getypt, maar het zal niet lang meer duren voor het onderdeel ‘mensenrechten’ standaard deel zal gaan uitmaken van de naam van het Platform. De Commissie vrede
en ontwikkeling zal echter, ondanks aandringen vanuit het Platform, die naamsuitbreiding niet
overnemen.

Reglementen
De positie van het Platform als raad-gevend orgaan voor het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid heeft zo zijn nadelen, zo ondervinden de Platformleden. Binnen de eigen organisaties veelal een snellere werkwijze gewend, blijkt het gezamenlijk optreden regelmatig onderhevig aan vertraging vanwege bedenktijd, overleg met de eigen achterban, incompleetheid van
stukken en het wachten op informatie vanuit de gemeente zelf. Niettemin dragen de perikelen
rond het lidmaatschap van de Nederlands Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap NZAW, ertoe bij
dat het Platform uit eigen beweging ook grijpt naar tijdrovende procedures en reglementen. De
noodzaak om daarnaast met werkplannen en beleidsuitgangspunten te werken zorgt ervoor dat
het Platform in die dagen maar moeizaam tot gezamenlijke activiteit komt. Bovendien legt de
voorbereiding voor de regelmatige commissievergaderingen een druk op de vertegenwoordigers. De Platformvergadering van die 27 e mei is daar een voorbeeld van. Veel tijd gaat zitten
in het bespreken van een vergaderreglement en het uitwerken van de procedure bij een adspirant-lid van het Platform. Een actuele kwestie, want ter vergadering meldt zich Chris Meurs als
vertegenwoordiger van de zojuist opgerichte Surinaamse organisatie Opo Doro. De stichting,
voluit ‘Stichting Suriname in ontwikkeling Opo Doro’ geheten, stelt zich ten doel om, zoals de
statuten vermelden, ‘De ontwikkeling van Suriname te bevorderen casu quo op gang te zetten.’
Het bestuur zal door minimaal één persoon worden gevormd waarbij ‘de functie van voorzitter,
secretaris en penningmeester in één persoon verenigd kunnen zijn.’ Notaris Peter Albert Withaar zal bij het invullen van dit onderdeel van de statuten toch even met de wenkbrauwen gefronst hebben, naar aangenomen mag worden. Ter vergadering gevraagd naar een toelichting op
deze statuten, wordt de ereschuld die Nederland als voormalige kolonisator heeft jegens Suriname benadrukt. Medebestuurslid Jeannette Joosten, in het Platform tevens de Novib vertegenwoordigend, wil als freelance journaliste een filmverslag maken van de ontwikkelingen in Suriname en daar is geld voor nodig. De te maken film zou als tegenhanger moeten fungeren van de
negatieve berichtgeving over Suriname door de Nederlandse overheid. Gevraagd naar hoe Opo
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Doro denkt aan het Platform te kunnen meewerken, blijft de inleider het antwoord schuldig.
Daarop wordt de organisatie gewezen op de mogelijkheid om ook als niet-Platformlid subsidie
bij de gemeente aan te vragen. Het bezoek van de Opo Doro-vertegenwoordiger zal eenmalig
blijken te zijn. En net als bij de stichting Barron-Bonni-Joliquer zal ook het lidmaatschap van
Opo Doro van het Platform niet meer dan een papieren kwestie zijn.

Hoofdstuk 14

Zuivere koffie en Klimaatverbond
Het is Fred Boessenkool, al sinds het begin van de jaren 80 vanuit de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen betrokken bij het vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem, die zich in mei
1991 tot de gemeente Arnhem wendt met het programma voor een te houden Derde Wereldweek.
Doel van de week, die van 9 tot en met 15 juni zal worden gehouden, is om ‘zoveel mogelijk
Arnhemmers te informeren over het belang van Max Havelaar koffie’. Als vertegenwoordiger
van de Werkgroep Zuivere Koffie en samenwerkend met de
Wereldwinkel en de Raad van Kerken Arnhem, wil hij
bovendien ‘de aandacht voor eerlijke producten uit de Derde Wereld verbreden van koffie naar andere producten (o.a.
textiel)’. Als derde doelstelling zal in deze week aan-dacht
worden gevraagd voor de noodzaak om ‘bedrijven, scholen
en instellingen te stimuleren over te gaan tot het schenken
van Max Havelaar koffie’.
De pogingen om het gebruik van – zoals tegenwoordig
genoemd – fair trade producten te stimuleren is niet nieuw.
De Arnhemse Wereldwinkel is er immers sinds de oprichting in 1969 mee actief en ook binnen de gemeente Arnhem
is eindjaren 80 vanuit de Bestuurdsdenst gepoogd ‘eerlijke
koffie’ in de automaten te krijgen zoals in een eerder hoofdstuk al is aangestipt. Maar een Derde Wereldweek heeft de
stad nog niet eerder mogen meemaken. Het programma varieert van ‘zuivere koffieconcerten’ tot een interview met
een koffieboer uit Costa Rica die in Arnhem te gast is.
Nieuw is ook de aandacht voor andere eerlijke producten als textiel: een modeshow met kleding
die in kleine werkplaatsen in Derde Wereldlanden is geproduceerd.
Het slechte weer zal overigens die week spelbreker zijn, maar opnieuw is een initiatief genomen
dat een wezenlijke aanzet vormt tot wat later als ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘eerlijke handel’
min of meer vanzelfsprekend binnen het gemeentebeleid zal gaan worden.
De gemeente Arnhem kan het initiatief wel waarderen en verstrekt een subsidie: ‘Het is
bijzonder jammer dat een deel van de activiteiten door het slechte weer afgelast moest worden.
U heeft daardoor niet volledig gebruik behoeven te maken van het door ons toegezegde
subsidiebedrag van f 2.500,-. Zoals uit uw afrekening blijkt, is het tekort uitgekomen op f
1.029,55. Dat bedrag zal zo spoedig mogelijk op de girorekening van uw werkgroep worden
overgemaakt.’
Op het verzoek van Fred Boessenkool aan de gemeente om vanwege het subsidieoverschot dan
ook maar de eigen bijdrage van de werkgroep te subsidiëren, gaat de gemeente evenwel niet in:
‘De subsidieverordening van de gemeente maakt het ons echter niet mogelijk aan een dergelijke
constructie mee te werken.’
Wel zal de gemeente het initiatief van de Werkgroep Zuivere Koffie aangrijpen om de inhoud
van het kerstpakket onder de loep te nemen. Vront-ambtenaar Hilde Paulus later in het jaar, op 1
oktober om precies te zijn, in een rondzendbrief aan de personeelsverenigingen van de diverse
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gemeentelijke diensten. Wijzend op de Novib-catalogus die zojuist is verschenen doet zij het
voorstel om die te raadplegen voor het samenstellen van het jaarlijkse kerstpakket voor de
verenigingsleden: ‘Alle artikelen uit de catalogus worden rechtstreeks ingekocht bij de makers.
Tussenhandel en opkopers zijn zo uitgeschakeld. Dit betekent dat de makers een eerlijke prijs
voor hun werk krijgen. Zo verwerven ambachtslieden, kunstenaars en kleine boeren in de Derde
Wereld een eigen inkomen. Een inkomen dat zij gebruiken voor betere voeding, huisvesting,
medische verzorging en onderwijs. Een zeer directe vorm van ontwikkelingssamenwerking dus.’
Veel verandering in de samenstelling van de pakketten zal de oproep overigens niet teweegbrengen ondanks de slotzin in de brief die naar het gemeentelijk beleid wijst: ‘Het zou prachtig
zijn als alle personeelsverenigingen door een simpele daad ook een stukje gemeentelijk ontwikkelingsbeleid zouden uitdragen.’ Niettemin getuigt deze oproep vanuit de Bestuursdienst dat het
aan goede wil in die jaren niet ontbreekt bij de gemeente Arnhem. Echter, juist vanuit deze
dienst zal in de loop van 1991 een ander geluid hoorbaar worden, zoals in een volgend hoofdstuk zal blijken.

Klimaatverbond
‘De Coördinatie van Inheemse Organisaties van het Stroomgebied van de Amazone (genaamd
COICA) werd op 26 maart 1984 in Lima (Peru) opgericht. Dit samenwerkingsverband werd
door de indianen opgericht om gezamenlijk actie te voeren en sterker te staan tegenover de bedreigingen in het Amazonegebied. De COICA vertegenwoordigt ruim 1 miljoen indianen in
Brazilië, Columbia, Ecuador, Peru en Bolivia. In totaal gaat het om een gebied met een oppervlakte van 6 miljoen vierkante kilometer
(136 maal Nederland).
Tijdens een grote bijeenkomst van de
COICA en diverse grote internationale
milieuorganisaties (Iquitos, Peru, 11 mei
1990) werd een gezamenlijke slotverklaring afgelegd en ondertekend. In de ‘Verklaring van Iquitos’ werd bepaald dat er
een verbond moet komen tussen indianen
en milieubeschermers met als doel het
behoud van Amazonië voor de mensheid te
garanderen. Dit zogenaamde Klimaatverbond voor behoud van de aardatmosfeer heeft als doel
de gevolgen van het broeikaseffect zoveel mogelijk te beperken en de regenwouden te redden.
Het gegeven achter het Klimaatverbond is dat het broeikaseffect twee hoofdoorzaken heeft: de
enorme uitstoot van broeikasgassen (vooral kooldioxide, CO2) in het rijke westen enerzijds en
de vernietiging van de tropische regenwouden in de Derde Wereld anderzijds.
Het toetreden van gemeenten tot het Klimaatverbond houdt in dat de gemeenten toezeggen alles
te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om de uitstoot van broeikasgassen binnen de gemeenten te verminderen en dat de Amazone-indianen toezeggen alles te doen om de regenwouden te redden van de ondergang.’
Bovenstaande tekst is het inleidende gedeelte uit een voorstel voor de raadsvergadering van 3
juni 1991. Het is echter niet de Commissie vrede en ontwikkeling die deze tekst presenteert,
maar de Commissie voor milieu. En de tekst dateert van 28 mei 1991, dus nog een jaar vóór de
vermaarde VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro die als een mijlpaal
voor mondiale duurzame ontwikkeling de geschiedenis is ingegaan en waarop de uitgangspunten voor Agenda 21 zijn geformuleerd.
De tekst dateert ook van vijftien jaar vóór het uitkomen van An Inconvenient Truth, de
documentairefilm over de opwarming van de aarde van Davis Guggenheim, een film die vooral
bekend is geworden door presentator Al Gore, voormalig vicepresident van de Verenigde
Staten. De film zal een schokgolf over de hele wereld veroorzaken en de aanzet leveren voor
meer verantwoorde vormen van ondernemen door het bedrijfsleven.
Anderzijds verschijnt de tekst pas vier jaar na het vermaarde rapport Our common future,
opgesteld door de World Commission on Environment and Development (WCED) en beter
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bekend geworden onder de naam Brundtland-rapport, vernoemd naar de voorzitster van de commissie, de toenmalige Noorse premier Gro Harlem Brundtland. In dat rapport al wordt een lans
gebroken voor mondiale duurzame ontwikkeling of, zoals de Brundtland-commissie het
formuleert: ‘een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen
van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen’.
En de tekst verschijnt pas twintig jaar, zo kan men stellen, nadat de Club van Rome met het
rapport De grenzen aan de groei al waarschuwde voor de gevolgen van het ongebreidelde consumptiegedrag in het westen met alle gevolgen van dien voor milieu, energie en grondstoffen.

Arnhem sluit zich aan bij het Klimaatverbond
Hoe dan ook, de raadscommissie voor milieu stelt het Arnhemse gemeentebestuur voor om niet
te wachten op landelijke richtlijnen, maar zich aan te sluiten bij het wereldwijde Klimaatverbond en lokaal aan de slag te gaan met het terugdringen van het broeikaseffect: ‘Met eigen
instrumenten kan de gemeente maatregelen treffen ter vermindering van het broeikaseffect,
ongeacht de besluitvorming in politiek Den Haag. Het gaat om plaatselijk beleid met betrekking
tot energie, verkeer, afvalbeheer, tropisch hout en CFK’s.’
Het Klimaatverbond stelt als doel om de uitstoot van CO2 vóór het jaar 2010 te halveren (een
wel zeer ambitieuze doelstelling zoals we twee decennia later moeten vaststellen) en het gebruik
van CFK’s (drijfgassen en koelvloeistoffen) te beëindigen (een doelstelling die daarentegen wél
grotendeels is gerealiseerd). Verder dienen de aangesloten gemeenten de strijd van de COICAindianen te ondersteunen door bijvoorbeeld – en met name – het gebruik van tropisch hardhout
te verbieden (een verbod dat maar moeizaam van de grond komt en doorlopend wordt ontdoken
of genegeerd).
Om inhoud te geven aan het lidmaatschap van het Klimaatverbond stelt de
Commissie voor milieu voor om de
haalbaarheid te onderzoeken van een
hele serie maatregelen. Zo zouden op
het gebied van energiebesparing de
isolatienormen voor nieuwbouwwoningen in de gemeente verscherpt kunnen worden en de gemeentelijke gebouwen doorgelicht kunnen worden op energiegebruik. Effectief zou ook het besluit kunnen zijn om energievoorschriften in de Hinderwetvergunningen op te nemen en architecten en aannemers te boycotten die weigeren energiezuinige woningen te ontwerpen.
Op het gebied van verkeer zou het autogebruik in de stad beperkt kunnen worden ten gunste van
voetgangers en fietsers en zou er een maximumsnelheid van 30 km/uur ingevoerd kunnen worden. Voor wat betreft het afvalbeheer in de stad zou, zo stelt de commissie voor, een afvalpreventieplan opgesteld kunnen worden evenals het stimuleren van hergebruik bij huishoudens en
bedrijven.
Een meerderheid van de gemeenteraad zal zich in die zomer uitspreken voor aansluiting van
Arnhem bij het Klimaatverbond, al zal menig praktijkvoorstel van de kant van de Commissie
voor milieu als niet haalbaar of te kostbaar in de beruchte bureaulade verdwijnen.
Pas in het gemeentelijk Klimaatprogramma 2008-2011 zullen de meeste van deze doelstellingen
in geactualiseerde vorm terugkeren en zullen de voorstellen op het gebied van energiebesparing
en alternatieve vormen van energiewinning nog verder gaan dan de ambitieuze doelstellingen
uit 1991. Maar dan is het inmiddels vijf voor twaalf geworden en geven berekeningen van de
kant van de overheid aan dat de voorraad te winnen olie en gas binnen enkele decennia uiterst
beperkt zal zijn.

Platformbesluiten
Het Platform Vrede en Ontwikkeling zal na die bewuste raadsvergadering van 3 juni nog driemaal bijeenkomen dat jaar. Op geen van deze drie bijeenkomsten komt het Arnhemse lidmaatschap van het Klimaatverbond ter sprake. Opmerkelijk vanwege de toch duidelijke relatie met
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ontwikkelingslanden, een relatie die ook door de Commissie voor milieu wordt benadrukt. Een
verklaring zou kunnen zijn dat er in die jaren geen directe relatie vanuit het Platform is met de
dienst Milieu en Openbare Werken en dus ook niet met de betreffende raadscommissie. Een
andere verklaring zou kunnen zijn dat mondiale milieuvraagstukken pas in een latere fase in de
ontwikkeling van het Platform een integraal onderdeel van de activiteiten gaan worden.
Besluiten waar het Platform in dat jaar wel toe komt zijn de accordering van het lidmaatschap
van zowel de stichting Opo Doro (op 23 september) als de stichting Barron, Bonni en Joliquer
(op 29 oktober).
Zonder aarzelingen vanuit het Platform verloopt deze accordering overigens niet. Zo meldt Will
Bijloo van de Internationale Bahá’í Gemeenschap als notulist op die septembervergadering over
de toetreding van de stichting Opo Doro: ‘Een vragenronde over de toelating van de Stichting
begon met een korte verklaring over de redenen van het verzoek tot toetreding. Leden van het
Platform vonden de statuten nogal summier en het bestuur bestaat uit één persoon. Waarom een
aparte stichting? Blijven de activiteiten beperkt tot één videoverslag? Hoe worden de toekomstige gelden verdeeld? Weigering op democratische gronden kan eigenlijk niet omdat het een legale organisatie is. Daar er geen bezwaren waren, werd de stichting ‘Opo Doro’ met algemene
stemmen toegelaten.’
Hoewel geagendeerd voor die vergadering, kan de andere Surinaamse stichting niet worden toegelaten omdat er geen vertegenwoordiger ter vergadering verschijnt, waardoor ook de vragen
vanuit het Platform om een toelichting op de wens van toetreding niet beantwoord kunnen worden.
Dit gebeurt wel op de daaropvolgende bijenkomst in oktober. Maar de toetreding is amper een
feit of er ontstaat commotie naar aanleiding van een artikel van Jeannette Joosten, bestuurslid
van de stichting Opo Doro, in de Onafhankelijke Weekkrant Suriname van 31 oktober 1991.
Onder de kop ‘Opo Doro gedwarsboomd door Novib’ stelt de journaliste: ‘Het sturen van een
professioneel filmteam naar Suriname dat een reportage moet maken van de grootste problemen, is echter op stevige tegenwerking van de Novib gestuit.’ Die tegenwerking blijkt niet te
komen van het landelijk bestuur van de Novib, maar van de voorzitter van de Arnhemse Novibkern, Wim Onderstal, zoals medebestuurslid Chris Meurs in het artikel meldt: ‘De Arnhemse
afdeling van de Novib heeft zich tijdens vergaderingen eerder dit jaar positief uitgelaten over
onze plannen. Nu heeft de voorzitter het plan in zijn eentje en dus geheel ondemocratisch van
tafel geveegd. Daarmee sloot hij voor onze stichting de deur af naar de door ons aangevraagde
gemeentelijke subsidie. Dit noem ik nou vergrijzing op z’n best, zowel letterlijk als figuurlijk.’
Het plan van Opo Doro om in Suriname een film te maken over de deplorabele situatie in het
land is door Wim Onderstal als ‘overbodig’ gekwalificeerd aldus het artikel. Naar zijn mening
zou er al voldoende filmmateriaal over Suriname in omloop zijn. Wat echter niet in het artikel
staat vermeld is dat zowel Jeanette Joosten als Chris Meurs als ook het derde bestuurslid, de
cineast Eelco Buijvoets, het bewuste filmteam zijn. De opbrengst van de subsidie is dus voor
niemand anders bedoeld dan voor het bestuur van de stichting Opo Doro.
Ook de stichting Barron, Bonni en Joliquer krijgt er in het artikel van langs: ‘Aanvankelijk
schaarde de voorzitter van Barron, Bonni en Joliquer zich volledig achter ons plan, nu is hij
plots tegen ons. Eigenbelang? Wij weten het niet.’
Notaris Albert Egbert Ribbers heeft dan net twee maanden ervoor de statuten van stichting
Barron, Bonni en Joliquer bekrachtigd. Maatschappelijk werker Rudi Manhoef is daarbij als
voorzitter ingeschreven. Doelstelling van de stichting aldus de statuten: ‘Opvang bieden aan
Surinaamse zwerfjongeren in Suriname, met het oog hen weer op zinvolle wijze te doen deelnemen aan de Surinaamse samenleving’. De stichting wil haar doel bereiken door het bieden
van woonruimte aan die zwerfjongeren, het organiseren van verzorging en scholing en het
begeleiden bij het vinden van werk. Als lid van de Novib-werkgroep Arnhem is Rudi Manhoef
voor het Platform geen onbekende. Omgekeerd zou van de voorzitter van de nieuwe stichting
verwacht mogen worden dat hij in grote trekken op de hoogte is van de procedure rond het
aanvragen van gemeentelijke subsidie. Maar op 8 augustus 1991, enkele weken voordat de
notaris de statuten laat passeren, vraagt de stichting (dan nog in de oprichtingsfase verkerend)
bij de gemeente Arnhem een startsubsidie aan van maar liefst f 16.875,- waarvan f 6.000,- op
jaarbasis voor ‘de huur van een stichtingskamer’. Een post waaraan gezien de doelstelling om
zwerfjongeren te huisvesten, een wel heel bijzondere invulling gegeven is.
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Hoofdstuk 15

Arnhem en Zuid-Afrika (5)
De rondreis van Vront-ambtenaar Jan Ram en zijn twee LOTA-collega’s door Zuid-Afrika in
maart 1991 zal op 19 juli tot een nota aan B&W leiden. Onder de titel ‘Ondersteuning civic in
Zuid-Afrika’ stelt Jan Ram het college voor om – onder het voorbehoud van nader onderzoek –
te kiezen voor gemeentelijke ondersteuning van de Kimberley Civic Association. Een in te
stellen werkgroep moet ervoor zorgen dat er een definitief voorstel op tafel komt.
Het voorstel is niet zo individueel van aard als het hier lijkt. Op 18 januari namelijk heeft de
gemeente Arnhem al besloten om dit zogenaamde derde spoor van de LOTA (Lagere Overheden Tegen Apartheid) te volgen na het mislukte eerste en tweede spoor, respectievelijk het
boycotten van bedrijven die in Zuid-Afrika investeren en het voorkeursbeleid waarbij bedrijven
die niet in Zuid-Afrika investeren een streepje voor krijgen bij gemeentelijke opdrachten.
Hebben de onderhandelingen vanuit de LOTA met de ministers van Binnen- en Buitenlandse
Zaken in eerste instantie weinig opgeleverd (ze hebben integendeel, zoals we hebben gezien,
geleid tot schorsing en een verbod door de Kroon van het gevoerde Zuid-Afrika beleid), het plan
om via ondersteuning van de bewonersorganisaties in Zuid-Afrika bij te dragen aan democratisch bestuur in Zuid-Afrika valt wel in goede aarde in Den Haag. Samen met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de LOTA bij de minister van Ontwikkelingssamenwerking aangedrongen op subsidiëring van het project en dat heeft ertoe geleid dat het VNGprogramma Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking volledig door het ministerie wordt gefinancierd.
De nota van Jan Ram aan het college is bovendien een uitvloeisel van het congres over civics
dat de LOTA op 25 januari in Den Haag heeft georganiseerd. Op dat congres is onder meer
besloten dat elk van de bij de LOTA aangesloten gemeenten en provincies plannen uitwerken
om de civics te helpen bij het opzetten van lokaal bestuur en het verbeteren van huisvesting,
gezondheidszorg en onderwijs in de zogeheten townships, de woonwijken van zwarten en kleurlingen.

Arnhemse invulling ondersteuning civics
In de nota van 19 juli wordt alvast een invulling voorgesteld van het LOTA-plan om de zwarte
bevolking van Zuid-Afrika te helpen bij het realiseren van een non-raciale samenleving: ‘Deze
nota is bedoeld als een globale verkenning van de mogelijkheden voor ondersteuning van een
civic in Zuid-Afrika. Met name vragen wij u akkoord te gaan met de voorlopige keuze van een
civic waar de Arnhemse ondersteuning op gericht zal worden. Voor de uitwerking van onze
plannen willen wij een begeleidingsgroep in het leven roepen. Wij vragen u de procedure goed
te keuren die moet leiden tot een meer gedetailleerd voorstel aan uw college in het najaar.’
Opsteller van de nota, Jan Ram, is op dat moment zelf lid van een LOTA-werkgroep die bezig is
om de resultaten van werkbezoeken aan civic-organisaties in Zuid-Afrika om te zetten in werkmodellen. Hoewel die modellen nog niet klaar zijn, is al wel vast een drietal richtingen uitgezet
waarheen gemeentelijke ondersteuning kan opgaan. In Zuid-Afrika zelf zou dat in de vorm kunnen zijn van cursussen of workshops gericht op burgerschapsvorming. Ook zou ter plekke aangesloten kunnen worden bij trainingsprogramma’s die op dat moment al worden uitgevoerd op
het gebied van wonen, gezondheidszorg en administratief en financieel beheer. Maar er zou ook
gekozen kunnen worden voor het opzetten van een specifiek project waarbij een Nederlandse
ambtenaar assisteert. Gedacht kan dan worden aan het maken van een woonomgevingsplan of
een bestemmingsplan of het opzetten van een kinderdagverblijf of een informatiecentrum.
Indien daarentegen gekozen zou worden voor het aanbieden van een stage in Nederland, dan
kan daar pas een Zuid-Afrikaanse bestuurder voor in aanmerking komen die in Zuid-Afrika al
aan een cursus heeft deelgenomen, zo luidt het voorstel.
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De derde richting is relatief de meest eenvoudige: het vrijmaken van gemeentelijk budget ter
financiering van faciliteiten voor civics. Vaak ontbreekt het deze bewonersorganisaties namelijk
aan de meest elementaire hulpmiddelen als een typemachine of een werkruimte.
Bij de projectkeuze van gemeenten zal LOTA een coördinerende rol spelen, zo wordt afgesproken, net als dat de kosten van uitzending van Nederlandse ambtenaren naar Zuid-Afrika gedragen zullen worden door de overheid via de PUGA-regeling, het Programma Uitzending Gemeenteambtenaren. Van de kant van de civics zal coördinerend worden opgetreden door Planact, de koepelorganisatie van deze bewonersorganisaties. Om gemeenteambtenaren te helpen bij
de voorbereiding van hun uitzending zal hun in het kader van de genoemde PUGA-regeling een
cursus door de VNG worden aangeboden.

Kimberley
Hoewel de nota van bestuursambtenaar Jan Ram een eerste schets is – B&W wordt voorgesteld
om pas in het najaar tot een principekeus te komen – wordt wel al een voorschot genomen op
die keuze: ‘Door de deelneming aan de identificatiereis van LOTA naar Zuid-Afrika hebben wij
een voorsprong in kennis, begrip en achtergrond opgebouwd van het bestaan en functioneren
van civics. Het is daarom goed mogelijk en ook verantwoord verdere plannen, zij het onder
voorbehoud van nadere identificatie, te richten op de Kimberley Civic Association (KCA) te
Kimberley, gelegen in de noordelijke Kaapprovincie’. En: ‘De KCSA is een sterke en goed
georganiseerde en geleide civic. Er bestaat een duidelijk inzicht in de scholings- en kennisbehoeften die ingevuld moeten worden.
Het is niet zo dat wij voorstellen ons nu
definitief vast te leggen op deze civic, maar
de voorbereiding van een Arnhems civicproject kan veel gerichter plaatsvinden als
wij nu reeds een voorlopige keus uitspreken.’
B&W tekent op 13 augustus voor akkoord
conform het voorstel, maar het zal nog enige
tijd duren voor het voorstel van Jan Ram
wordt gerealiseerd. De verbintenis die de
gemeente Arnhem aangaat met een civc in
Zuid-Afrika zal echter inderdaad die met de
Kimberley Civic Association zijn. In latere
hoofdstukken zal uitgebreid op die relatie
worden ingegaan.
Zuid-Afrika met in het midden de stad Kimberley

Hoofdstuk 16

Het spook van de bezuinigingen
In het najaar van 1991 doen voor het eerst geruchten de ronde als zou er binnen de gemeente
Arnhem een groep ambtenaren bestaan – verenigd in de zogeheten Doorzongroep – die van
mening is dat vredes- en ontwikkelingsbeleid niet langer tot de gemeentelijke kerntaken behoort. Op zijn minst zou fors in het budget gesneden moeten worden, is de visie die opgang lijkt
te maken in deze kring. De kwestie komt aan de orde in de Commissie financiën en daardoor ter
ore van Rob van Otterloo, verslaggever bij dagblad de Gelderlander. Wethouder Gerard Velthuizen naar zijn commentaar gevraagd, wijst op het draagvlak dat er voor de gemeentelijke inzet op het terrein van vrede en ontwikkeling is en op de steun, ook financieel, die Arnhem voor
dit beleid krijgt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk. Wethouder
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Velthuizen: ‘Nu de contacten tussen burgers in Arnhem en Gera op peil komen, nu de Stichting
Villa el Salvador met heel weinig geld van de gemeente tot heel leuke dingen in staat blijkt en
nu om onze steun in Zuid-Afrika wordt gevraagd, zou de gemeente haar handen van dit beleid af
moeten trekken? Als ik dat over moet brengen schaam ik me dood tegenover de Arnhemmers die
hier zo enthousiast mee bezig zijn.’
Ook zou er, aldus de wethouder, financieel niet veel binnen te halen zijn, wanneer tot bezuinigingen op het Vront-budget zou worden besloten: de f 300.000 op jaarbasis zou in het niet
vallen bij de miljoenen die jaarlijks over tafel gaan.
Toch geeft de defensieve toon die de wethouder hanteert te denken. En dat doet Bert Oostveen,
vicevoorzitter van het Platform Vrede, Ontwikkeling en Mensenrechten – de nieuwe naamvoering heeft zich in stilte voltrokken – besluiten in de pen te klimmen. Op 14 oktober ’91 richt
hij zich tot de hoofdafdeling Beleid en Onderzoek van de gemeentelijke Bestuursdienst en wijst
op de naam die Arnhem hoog te houden heeft op het gebied van internationale solidariteit en
samenwerking met het ‘particulier initiatief’. In kort bestek somt hij op wat er in de afgelopen
jaren vanuit die samenwerking aan steun voor de allerarmsten in de wereld is gedaan om te
besluiten met: ‘Wij begrijpen dat ook de Gemeente prioriteiten moet stellen binnen beperkte
budgettaire mogelijkheden. Toch houden wij een pleidooi om dit beleidsterrein te ontzien en
onze toch relatief ‘luxe’-problemen niet op te lossen door te bezuinigen op beleid voor hen die
het onvoorstelbaar veel moeilijker hebben dan wij.’
Historisch bezien is deze brief van Bert Oostveen van belang en wel vanwege de volgende zinsnede: ‘In het Gemeentelijk beleid (Commissie vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking) en tussen Gemeente en Platform zou ook een discussie gestart dienen te worden over
de uitbreiding van het beleidsterrein met het milieuvraagstuk. De aantasting van het leefmilieu
hier en in de tweede en derde wereld, de noodzaak van een duurzame ontwikkeling en de
relaties tussen de vraagstukken van Vrede, Ontwikkeling, Mensenrechten en aantasting van het
Leefmilieu, lijken steeds meer onderling verweven op de voorgrond te treden.’
De bezuinigingen op het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid zullen er niettemin
komen zoals we in een volgend deel zullen zien, maar de integratie van mondiale milieuvraagstukken en duurzame ontwikkeling in het Platformwerk eveneens.

Duurzame ontwikkeling
Niet lang voor de jaarwisseling, in de Platformvergadering van 25 november 1991, komt het
pleidooi voor duurzame ontwikkeling terug en wel in de vorm van een bezoek van Rose-Marie
van Berkel, werkzaam bij het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (COS) Nijmegen
(enkele jaren later omgedoopt in COS Gelderland). Ze brengt de Platformleden op de hoogte
van een landelijke campagne onder de titel Werk samen aan een schone wereld die in de loop
van 1992 vorm zal krijgen. Doel van de campagne is om bekendheid te geven aan de op handen
zijnde VN-conferentie over duurzame ontwikkeling in Rio de Janeiro (juni 1992). De campagne
zal lopen van Earth Day op 22 april tot Wereld Milieudag op 5 juni en zal zich concentreren op
de gevolgen van het broeikaseffect. De campagne in Nederland zal niet alleen gedragen worden
door de regionale centra voor ontwikkelingssamenwerking en tal van landelijke milieuorganisaties, maar ook door het ministerie van VROM, de VNG en de NCO (Nationale Commissie voor
Ontwikkelingssamenwerking, later omgedoopt in de Nationale Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking en Duurzame
Ontwikkeling NCDO).
Leskisten, tentoonstellingsmateriaal en cursussen worden
aangeboden en het Rijk stelt
iedere gemeente een subsidie
van een paar duizend gulden
in het vooruitzicht.
De campagne en de uit de VNconferentie
voortkomende
Lokale Agenda 21 zullen voor
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zowel het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid als voor het Platformwerk van grote
betekenis worden, zoals we later zullen zien.

Vredescentrum
Een derde thema dat de Platformactiviteiten in 1992 zal bepalen is het voorstel om in Arnhem
een ‘Centrum voor Vrede, Ontwikkeling & Solidariteit’ op te richten. Het voorstel is afkomstig
van de fractie van GroenLinks en wordt gedaan tijdens de begrotingsbehandeling in de
raadsvergadering van 16 december 1991: ‘Zeker nu rondom ons het racisme, de vreemdelingenhaat, maar zelfs ook fysiek geweld tegen mensen uit etnische minderheidsgroepen in hoog tempo toenemen, is het noodzakelijk dat binnen de gemeente versterkt een tegenbeweging op gang
wordt gebracht. Bevordering van solidariteit is dé voorwaarde voor vrede, voor mondiale ontwikkeling, maar evenzeer voor een multikulturele samenleving. Zonder ook maar iets af te doen
aan de vele bestaande partikuliere initiatieven op dit gebied, kan de solidariteitsgedachte aanzienlijk bevorderd worden door de ontwikkeling van een publieksgericht aktiviteitencentrum.’
Met het voorbeeld van het bezoekerscentrum De Watermolen voor ogen, doen de opstellers van
de motie (Jan Berkelder en Hasan Kaynak) het voorstel om op korte termijn te onderzoeken in
hoeverre een dergelijk activiteitencentrum tot stand te brengen is en of er bij de Arnhemse
organisaties bereidheid en behoefte is om daarin te participeren. Het beoogde centrum zal in de
pers al gauw de namen Derde Wereld Centrum en Vredescentrum krijgen.
De behoefte bij Arnhemse groepen aan een dergelijk centrum zal groot blijken, zoals we in een
volgend deel zullen zien, maar de bereidheid van de gemeente om tot uitvoering van de motie
over te gaan een stuk minder.
Een tweede motie van GroenLinks op die avond van de 16 e december haalt eveneens de meerderheid van de raad en dat is het voorstel om de Commissie vrede en ontwikkeling minder vaak
bijeen te laten komen dan nu het geval is. Om precies te zijn zou de commissie volgens GroenLinks in beginsel aan één bijeenkomst per jaar genoeg hebben en dat is de bijeenkomst waarop
de jaarplanbehandeling wordt afgewerkt: ‘In het kader van het heroverwegingsproces is in
discussie een bezuiniging op het budget voor het gemeentelijk beleid inzake vredesvraagstukken
en ontwikkelingssamenwerking. Uitgaand van handhaving van het programmabudget, moet het
mogelijk zijn om op uitvoeringskosten te bezuinigen.’
De motie is in wezen niets meer of minder dan een compromisvoorstel met het doel verdergaande bezuinigingen op het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid te voorkomen. De
roep binnen de gemeente om de vele buitenlandse reizen die door zowel B&W als vanuit
Bureau Vront worden ondernomen, te verminderen, kan namelijk niet langer worden genegeerd
en dreigt het politieke draagvlak onder het beleid te ondermijnen. De fractie van GroenLinks:
‘Daarbij is het voorwaarde dat er van de zijde van de raad niet méér uitvoerende kapaciteit
wordt gevraagd dan strikt noodzakelijk. Een andere werkwijze van de betreffende commissie is
dan ook gewenst. Dat kan inhouden een jaarlijkse behandeling van het jaarplan van bureau
VRONT, waarna de uitvoering wordt overgelaten aan het bureau, uiteraard in gebruikelijk
overleg met het Platform. Hoogstens incidenteel wordt dan de raad geraadpleegd.’
Dat een dergelijk voorstel een meerderheid krijgt in de raad illustreert de tanende belangstelling
bij de plaatselijke politiek voor het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid. Iets wat de
Platformleden ook al is opgevallen vanwege de vele afmeldingen vanuit de politiek voor commissievergaderingen. Ook Bureau Vront stelt deze teneur met stijgende verontrusting vast. Het
bureau kon wel eens in een isolement terecht komen, is daar de angst.

Jubileumherdenking 1994
Een vierde thema tenslotte dat eind 1991 bij het Platform aan de orde komt en van grote invloed
zal blijken te zijn op het Platformwerk, is het voorstel van gemeentewege om in 1994 meer dan
normaal werk te maken van de herdenking van de Slag om Arnhem. In september 1994 zal het
immers precies een halve eeuw geleden zijn dat de Geallieerden bij Arnhem in hun opmars naar
Duitsland werden gestuit. ‘Een brug te ver’ is sindsdien een begrip geworden en jaarlijks wonen
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honderden oud-strijders uit vooral Canada en het Verenigd Koninkrijk de herdenking bij. Maar
bij B&W rijst het idee om die herdenking in het teken te stellen van verzoening. Na vijftig jaar
wordt het tijd om oog te krijgen voor de gezamenlijke toekomst van Nederland en Duitsland, zo
stelt het college. En is het niet een idee om bij die vijftigjarige herdenking bondspresident
Richard von Weizsäcker uit te nodigen? Als maar weinige ambtsdragers in het naoorlogse
Duitsland heeft deze president immers het naziregime zo sterk veroordeeld, iets wat hem groot
respect vanuit de overige Europese landen heeft opgeleverd. Het idee komt het gemeentebestuur
op felle kritiek te staan vanuit kringen van voormalig verzet en veteranen. De Arnhem 1944
Veterans Club richt zich al bij de eerste geruchten in een protestbrief tot de gemeenteraad. Uit
de brief van 14 juni 1991: ‘Voor een nationale verzoeningscampagne leent de plechtige herdenking der gevallenen zich niet en zeker niet in Arnhem, dat een, tot op heden plechtige en ongeschonden pelgrimsplaats is gebleven.’
De brief van de organisaties wordt rijkelijk laat (2 september) overlegd aan de raad met het
advies hem te bespreken in de Commissie voor vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking.
Maar op dat advies wacht burgemeester Paul Scholten niet.
Naar aanleiding van de bezwaren van de Veterans Club gaat
hij op 5 september in gesprek met een viertal vertegenwoordigers van de verschillende veteranenorganisaties. Uit het
verslag van dit gesprek: ‘Dhr. Scholten wil graag de achtergronden van de gedachtegang van de zaak waar het hier om
gaat nader toelichten. Hij spreekt zijn waardering uit voor
mensen die gestreden hebben voor onze vrijheid; dat dient
herdacht te worden, niet gevierd. Hoe verder deze gebeurtenis achter ons ligt, des te meer mensen zijn er die dit niet
hebben meegemaakt. De vraag rijst dan hoe we die bij de
herdenking kunnen betrekken. We hebben per slot van rekening te maken met maatschappelijke ontwikkelingen; we
leven in een steeds kleiner wordende wereld, Duitsland en
Nederland zijn nauw met elkaar betrokken. Spreker benadrukt dat het niet gaat om vergeven en
vergeten in het algemeen, hij beseft dat de wonden daarvoor te diep zijn.’
Bij het voorstel om president Von Weizsäcker uit te nodigen, wijst burgemeester Scholten op de
deelname van de bondspresident aan de 50-jarige herdenking van het bombardement op Coventry en de aanwezigheid van de Duitse ambassadeur in Nederland, Otto von der Gablentz, bij de
50-jarige herdenking van het bombardement op Rotterdam.
De delegatie uit de veteranenorganisaties zijn echter niet te vermurwen: te veel mensen die de
Tweede Wereldoorlog en de Slag om Arnhem hebben meegemaakt zouden door de aanwezigheid van een Duitser bij de herdenking ‘psychologisch en emotioneel weer een terugslag krijgen’.
Ook het idee om de restauratie van de Eusebiustoren – in 1944 door de gevechtshandelingen
voor driekwart verwoest – in het teken van herdenking en verzoening te stellen en van Duitse
zijde een bijdrage in de kosten te vragen en/of te accepteren, kan de aanwezige oud-strijders niet
bekoren.
En dus besluit burgemeester Scholten om af te zien van de plannen. Een week na het gesprek
richt hij zich schriftelijk tot de leden van de Commissie vrede en ontwikkeling die dan nog niet
eens bijeen zijn gekomen om het voorstel te bespreken: ‘Na rijp beraad heb ik besloten dit idee
te laten varen. Het blijkt mij dat zeker directbetrokkenen hierop negatief reageren. Omdat
respect voor deze opvatting volstrekt op zijn plaats is en het zeker niet mijn bedoeling is oude
wonden open te rijten, zie ik ervan af.’
De enige organisatie die dan nog publiekelijk op de voorstellen reageert is het Vredesoverleg
Kerk en Samenleving (VOKS). In een open brief in oktober aan de Arnhemse pers stelt VOKSwoordvoerder Dick Engelsman dat verzoening vooraf dient te gaan door schuldbesef en boetedoening waarna eventueel pas van vergeving sprake kan zijn: ‘Verzoening mits er beseft wordt
dat voor de vele slachtoffers, waaronder ook dwangarbeiders uit Arnhem en omgeving, de kous
nog lang niet af is. Bovenal mits de verzoening gezien kan worden als de eindschakel van de
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reeks die begint bij zondigen, daarna zondebesef, berouw, boetedoening via schadevergoeding
en smartengeld. Pas daarna vragen om vergeving, met bij inwilliging verzoening.’
In het voorstel om voor de restauratie van de Eusebiustoren – die in 1994 af moet zijn – een beroep te doen op de Duitse staatskas, kan de VOKS-vertegenwoordiger zich volmondig vinden:
‘Wie breekt betaalt.’
Alles tezamen illustreren de reacties op het goedbedoelde voorstel van B&W-Arnhem hoe diep
de wonden vijftig jaar na dato nog zijn en hoe groot de schade door het oorlogsgeweld ook in
psychisch opzicht is geweest.
Mag burgemeester Scholten zijn voorstel om de Duitse president bij de herdenking uit te nodigen dan hebben ingetrokken, een groots opgezette herdenking – onder de naam 50 jaar na dato –
zal het in 1994 toch worden, zoals we in een van de volgende delen zullen zien.
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Deel 9
1992 - 1993
Waarin bezuinigingen het gemeentelijk vredesbeleid treffen en
vermoeidheid zijn tol eist, maar waarin tegelijkertijd een heus
vredescentrum gloort
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Hoofdstuk 1

Een stedelijk vredescentrum?
Het Platform Vrede, Ontwikkeling en Mensenrechten komt in het nieuwe jaar (1992) voor het
eerst bijeen op 27 januari. De bijeenkomst wordt niet geleid door Aris Kon, maar door Frits
Thijsen die vlak voor de jaarwisseling met algemene stemmen is gekozen als nieuwe voorzitter.
Niet omdat hij dat zo graag wil, maar omdat hij de enige kandidaat is, zoals staat genotuleerd:
‘Hij bedankt Aris voor zijn voorzitterschap gedurende zo’n 5 jaar. Frits stelt dat hij deze functie
niet ambieert, maar van mening is dat het Platform moet blijven bestaan en daarvoor een voorzitter noodzakelijk is. Hij wil het voorzitterschap tot eind 1992 op zich nemen en rekent op steun
van de oud-voorzitters en bureau VRONT om de zaak zo soepel mogelijk te laten verlopen.’
De bestuurswisseling bij het Platform komt op een moment dat er ondanks de aangekondigde
bezuinigingen bij de gemeente Arnhem toch ruimte lijkt te zijn voor een vredescentrum in de
stad. Het onderzoek dat zal worden ingesteld naar de haalbaarheid van een dergelijk centrum is
het resultaat van de door de gemeenteraad in december aangenomen motie van de GroenLinksfractie zoals we in het vorige deel hebben gezien en wordt breed uitgemeten in de plaatselijke
pers. Het plan doet bij de Platformleden de hoop gloren dat niet alleen het gemeentelijk vredesen ontwikkelingsbeleid intact blijft, maar dat er voor de uitvoerende organisaties faciliteiten beschikbaar komen. Weliswaar ondersteunt het gemeentelijk Bureau Vront veel van de campagnes, maar de groepen zelf zijn voor hun vergaderingen en archieven voor het merendeel aangewezen op huiskamers, kelders en zoldertjes, terwijl voor informatieavonden en manifestaties
vaak ruimte in de stad gehuurd moet worden. De inzet die de organisaties leveren is in alle gevallen vrijwilligerswerk en de te maken onkosten worden doorgaans uit eigen kring opgebracht.
Wel staat de gemeente Arnhem borg voor de ruimte van de twee wereldwinkels die de stad telt
(in de loop van de jaren 90 zal er zelfs een derdewereldwinkel bij komen: Wereldwinkel Arnhem-Zuid).
De uitnodiging die Bureau Vront op 8 januari aan de Platformleden stuurt om deel te nemen aan
een ‘oriënterende bijeenkomst m.b.t. Centrum voor Vrede, Ontwikkeling en Solidariteit’, doet de
verwachting groeien dat er voor de Platformorganisaties betere tijden aanbreken. Dit ondanks
het feit dat Jan Ram in de uitnodigingsbrief duidelijk aangeeft dat er weliswaar sprake is van
‘een politiek en bestuurlijk streven’, maar dat tegelijkertijd ‘tegen mogelijke financiële gevolgen ten laste van de gemeente somber aangekeken wordt.’
Om die lasten te beperken blijken er inmiddels vanuit Bureau Vront informele gesprekken op
touw te zijn gezet te zijn met enkele particuliere organisaties die mogelijk voor een financieel
draagvlak onder het centrum kunnen zorgen. Dat zijn de stichting Demotech, die technologie
ontwikkelt voor gebruik in ontwikkelingslanden, en Marjan Noordhoek die ruimte in Arnhem
zoekt voor een speciaalzaak op het gebied van volkskunst en kunstnijverheid.
De oriënterende vergadering vindt op 23 januari ’92 plaats in een van de commissiekamers van
het stadhuis en leidt tot de vorming van een werkgroep die zich zal gaan buigen over de exploitatie en de accommodatie en die de contacten met de doelgroepen zal onderhouden.
Als voorzitter van de werkgroep wordt Jan Berkelder benaderd, die zijn raadswerk voor GroenLinks vanwege perikelen in de partij heeft opgeschort en daardoor tijdelijk de handen vrij heeft.
Wethouder Gerard Velthuizen in zijn uitnodigingsbrief van 10 maart 1992 aan Jan Berkelder:
‘Het bureau Vront van de hoofdafdeling ABZ doet momenteel onderzoek naar de mogelijkheid
om voor een Derde Wereld Centrum in Arnhem financieel en organisatorisch draagvlak te
verkrijgen. Dat onderzoek is een gevolg van de motie van jouw fractie bij de behandeling van
het Jaarplan 1992 over de ontwikkeling van een Centrum voor Vrede, Ontwikkeling en Solidariteit, waarover B&W een preadvies zullen uitbrengen. Het onderzoek is begin januari in gang
gezet. Als gevolg van de inkrimping van de ambtelijke ondersteuning op het beleidsterrein van
de internationale samenwerking in het kader van heroverweging, verloopt dat onderzoek minder vlot dan wenselijk is. Het zou daarom goed uitkomen wanneer jij je daar enige tijd mee zou
kunnen bemoeien.’
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Het antwoord van Jan Berkelder komt al binnen een week: ‘Ik voldoe graag aan je verzoek om
het onderzoek naar de mogelijkheden om tot een publieksgericht centrum voor vrede, ontwikkelingssamenwerking et cetera bestuurlijk te trekken. Het lijkt mij een zinvolle invulling van mijn
raadslidmaatschap. Niet alleen omdat de meer orthodoxe wijze van uitoefening van mijn functie
tijdelijk onmogelijk is, maar ook omdat het onderwerp zich er uitstekend toe leent om door een
politicus behandeld te worden. Voorts hoeft het geen betoog dat de inhoud van het onderzoek
mijn warme belangstelling heeft. Ik heb er zin in.’
Het feit dat de voorzitter van de werkgroep die de haalbaarheid van een vredescentrum moet
gaan onderzoeken nu dezelfde is als de indiener van de motie naar die haalbaarheid, wordt blijkbaar door geen van beiden bezwaarlijk gevonden. Hoe dan ook lijkt het voorzitterschap Jan
Berkelder op het lijf geschreven, want hij zal binnen twee weken met alle betrokken organisaties een persoonlijk gesprek hebben, zo kondigt hij niet veel later aan.

Infocentrum in oprichting
Dat voornemen zal echter hoger gegrepen zijn dan hij op dat moment kan bevroeden. Het toeval
wil namelijk dat er in het Arnhemse actiecircuit eveneens overleg gaande is over een op te
richten stedelijk informatiecentrum. Dit overleg tussen de alternatieve bibliotheek ‘Ongebonden’, het Arnhems Axie Archief, het Computercentrum i.o., de antifascisme organisatie De
Vonk, Stichting Doca (Dokumentatiecentrum Arnhem) en een nieuw te vormen Infokafee, is
noodzakelijk geworden omdat de twee eerstgenoemde organisaties ontruimd zullen worden uit
de winkelruimte van De Rooie Arnhemmer aan de Bovenbeekstraat. Nadat deze wereldwinkel/
boekhandel midden jaren 80 met zijn activiteiten is gestopt, is de ruimte (na enige tijd nog een
Koerdische boekhandel te hebben geherbergd) in gebruik genomen door het Axie Archief en de
alternatieve bibliotheek. Onder de naam ‘Vereniging Wereldwinkel’ staat het pand nog steeds
op de gebruikerslijst van de Centrale Woningstichting (CWS, de voorganger van de woningcorporatie Volkshuisvesting). Deze aan de gemeente Arnhem gelieerde woningstichting wil echter
van de gedoogconstructie af en beoogt het pand in de verkoop zetten. Dit uiteraard tot woede van de beide organisaties die op het gebruikersrecht van veertien jaar wijzen.
Het komt tot een kort geding waarbij Kees Peper van
Advokatenkollektief Sloetstraat de gedagvaarden bijstaat.
‘Na veertien jaar gebruik van het onderkomen zou het
stadsbestuur van Arnhem zich wat meer inspanningen
kunnen getroosten om vervangende huisvesting te
vinden’, zo citeert dagblad de Arnhemse Courant op 4
september 1991 zijn pleidooi. Het zal echter niet baten.
CWS noch de gemeente Arnhem voelen iets voor vervangende huisvesting, temeer daar de betrokken groepen
niet over financiële middelen beschikken. Vicepresident
mr. A.W. Steeg van de Arnhemse rechtbank zal een week
later het ontruimingsvonnis uitspreken en daarbij een
opzegtermijn van een half jaar hanteren. Op 13 maart
1992 komt er een einde aan het roemruchte bestaan van
De Rooie Arnhemmer. De gebruikers verlaten die middag
vrijwillig de winkelruimte en houden een demonstratieve
tocht naar het stadhuis uit protest tegen het eenzijdig opzeggen door de gemeente van het gedoogcontract.
De Rooie Arnhemmer (1982)
Hoewel het de beide organisaties gelukt is om tijdelijke
opslag van alle literatuur en archiefmateriaal te regelen, is
de nood nu hoog. Op de hoogte van het haalbaarheidsonderzoek naar een vredescentrum,
besluiten de organisaties contact te leggen met het Bureau Vront om te bezien of er wellicht
samengewerkt kan worden. Hoewel geen van deze organisaties deel uitmaakt van het Platform
Vrede, Ontwikkeling en Mensenrechten, zijn er wel dwarsverbanden. Veel actievoerders uit de
kraakbeweging en de anti-kernenergiebeweging nemen deel aan manifestaties van vredes- en
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ontwikkelingsorganisaties in de stad, terwijl omgekeerd leden van de plaatselijke vredesorganisaties vaak mee demonstreren tegen kerncentrales en ontruimingen van kraakpanden.
Op 2 maart ’92 vindt op uitnodiging van Jan Ram van Bureau Vront een vergadering in het
stadhuis plaats waar de inmiddels opgerichte ‘werkgroep Vredescentrum’ en vertegenwoordigers van genoemde organisaties uit de actiebeweging elkaar treffen. Op die bijeenkomst wordt
afgesproken dat de actiegroepen zich buigen over een gezamenlijk standpunt op basis waarvan
verder overleg kan plaatsvinden. Centraal staat daarbij de vraag: op welke wijze kunnen beide
initiatieven tot een vruchtbare bundeling komen?

Overleg tussen actiegroepen en gemeente
Een week later meldt de stichting Doca de resultaten van dit actiegroepenoverleg aan het gemeentelijk Bureau Vront. Doca-voorzitter Ed Bruinvis in zijn brief van 10 maart aan Jan Ram
namens de actiegroepen: ‘Omdat beide initiatieven nog in een oriënterende fase verkeren leek
het ons zinvol om nu al de kondities te formuleren waaronder tot samenwerking zou kunnen
worden overgegaan. Dat schept naar onze mening in een vroeg stadium duidelijkheid en voorkomt hopelijk de situatie dat groepen zich in een later stadium terugtrekken omdat de voorwaarden of de omstandigheden waaronder onder één dak gegaan wordt niet stroken met principiële uitgangspunten of werkwijzen.’
De waarschuwing die in de brief vervat ligt, komt niet uit de lucht vallen. Niet alleen staat op
het moment van schrijven de ontruiming van het voormalige pand van De Rooie Arnhemmer op
het programma – een ontruiming in opdracht van de gemeente immers – maar de buitenparlementaire oppositie is juist voorgekomen uit de slechte ervaringen die in de loop der jarren met
de gevestigde politiek zijn opgedaan. De actiegroepen zijn huiverig voor afspraken met de overheid uit angst voor woordbreuk en dubbele agenda’s.
De condities die in de brief van Doca worden genoemd zijn er vier. Onder het kopje ‘Behoud
van eigen identiteit’ staat aangegeven dat de ‘genoemde groepen hun eigen geschiedenis (hebben) en tot stand gekomen
(zijn) vanuit een uitgesproken maatschappijvisie en werkwijze
die aan elk van deze groepen een specifiek karakter hebben
gegeven.’
Onder het kopje ‘Geen direct hiërarchische verhoudingen binnen het centrum’ staat dat daar ‘waar sprake is van stafkrachten en/of een sekreriaat deze organisatievorm een demokratiese struktuur (dient) te garanderen, waarbij beslissingen die
allen aangaan ook door allen genomen en gekontroleerd kunnen worden.’
Om te voorkomen dat strikte regelgeving verlammend gaat
werken, staat onder het derde kopje ‘Geen burokratiese verzanding’ te lezen dat ‘behalve autoritaire bestuursvormen ook
burokratiese bestuursvorm een bruisend centrum (kunnen) bedreigen. Voorkomen moet worden dat de dagelijkse gang van
zaken binnen het centrum in burokratie vervalt.’
Het vierde kopje tenslotte, ‘Eerlijke verdeelsleutel subsidie’, gaat in op de financiële kant van
het voorstel: ‘Omdat verwacht kan worden dat de lasten van het centrum groter zullen zijn dan
de opbrengsten, zal een deel van de kosten door subsidie gedekt moeten worden. Om geldkonflikten te vermijden moet een goede en eerlijke verdeelsleutel gevonden worden in de subsidieopdeling.’
Voor de actiegroepen zijn deze condities vanzelfsprekend, ze zijn immers eigen aan hun werkwijze, althans aan hun streven naar een goede werkwijze. Voor de gemeente blijkt dat toch wat
anders te liggen en de stellingname zoals in de brief van Doca verwoord, zal de opmaat blijken
te zijn tot een moeizame zoektocht naar samenwerking die uiteindelijk na vier jaar zal doodlopen in de door de actiegroepen zo gevreesde bureaucratie en budgetverdeling.
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Hoofdstuk 2

Vermoeidheid en passiviteit
De in het vorige hoofdstuk aangestipte eerste Platformvergadering van het nieuwe jaar (27
januari 1992) wordt genotuleerd door Kees Kentin van de Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU). Opmerkelijk, omdat hij zich een half jaar eerder als vertegenwoordiger nog uit het
Platform had teruggetrokken uit protest tegen de toelating van de Nederlands Zuid-Afrikaanse
Werkgemeenschap (NZAW). Anderzijds ook weer niet zo opmerkelijk, omdat de NZAW in
december uit het Platform werd weggestemd vanwege de gebleken sympathie van de organisatie
voor het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Dat besluit heeft de weg voor zijn terugkeer als
woordvoerder van de IJU vrijgemaakt.
Op deze januarivergadering wordt de knuppel in het hoenderhok gegooid, want het gaat al een
tijdje niet zo goed met het Platform. Niet alleen zijn de spanningen rond het lidmaatschap van
de NZAW daar debet aan geweest, ook de vaak als stroperig ervaren contacten met de
gemeente, de voortdurende worsteling met de procedures en beleidsplannen en het vele werk dat
permanent op de leden afkomt, zorgt voor vermoeidheid en passiviteit. Uit de notulen van de
bewuste vergadering: ‘Wellicht enigszins buiten de orde komt het funktioneren van het platform
zelf ter sprake. Centraal in die discussie staat de vraag of (de leden van) het platform zich niet
al te passief opstelt (opstellen)? Ziet het platform zichzelf als een forum dat slechts zijn mening
geeft over wat van ambtelijke dan wel van politieke zijde wordt aangedragen of worden er ook
zelf ideeën aangedragen en (gezamenlijke) aktiviteiten ontplooid?’
Het blijft op deze vergadering bij het opwerpen van de vraag en de afspraak om in een later
stadium – bij de bespreking van het al vaker geagendeerde huishoudelijk reglement – op deze
problematiek terug te komen.
De vraag is echter ook om een andere reden urgent, want al in het voorgaande jaar heeft Jan
Ram, die de Platformvergaderingen namens het gemeentelijk Bureau Vront bijwoont, gewezen
op de naar zijn mening te meegaande houding van Platformleden in de Commissie vrede en ontwikkeling. Weliswaar komen de leden voor hun mening uit tijdens de commissiebesprekingen,
maar daar blijft het vaak bij, heeft hij nu al meermaals vastgesteld. In de discussie zijn het
vooral de door de wol geverfde partijvertegenwoordigers die de discussie en de uiteindelijke
conclusies bepalen. In de novembervergadering (1991) van het Platform tekende notulist Bert
Oostveen al uit de mond van Jan Ram op: ‘Het lijkt of men na de eerste ronde de dialoog niet
aandurft, te bescheiden is of te weinig assertief. Platformleden moeten echt de diskussie aangaan en tegenwicht bieden aan stromingen in de Raad die zaken niet of anders willen, als men
tenminste serieus genomen wil worden. Dat betekent volop de
dialoog aangaan en stelling nemen voor de eigen belangen en
standpunten. We zullen,’voegt Bert Oostveen eraan toe, ‘deze
‘cri de coeur’ van Jan ter harte nemen.’
Alle goede bedoelingen ten spijt lukt het de Platformleden
echter niet om zich meer te laten gelden en zich in contacten
met nieuwkomers in de politiek goed te profileren. Het ligt
ook niet in hun aard als vredes- en ontwikkelingswerkers om
dit soort confrontaties aan te gaan. Veel meer wordt ingestoken op geduld en redelijkheid terwijl de politiek meer bij
de waan van de dag leeft en de neiging heeft een ad-hoc beleid te voeren om de stroom aan stedelijke problemen het
hoofd te bieden.
Toch zal de noodzaak om te verdedigen wat in de loop van de
jaren 80 aan gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid bereikt is, dringend worden. Op die bewuste januarivergadering
van het Platform maakt Jan Ram namelijk de bedragen bekend die als geplande bezuiniging op het Vront-beleid circuleren. Weliswaar zijn het nog maar
voorstellen, maar de kans is groot dat het Bureau Vront f 42.000,- zal moeten inleveren,
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waarvan f 20.000,- op het personeelsbudget. Dat zou betekenen dat Hilde Paulus, als assisterend
ambtenaar naast Jan Ram, nog maar 16 uur per week voor het bureau zal kunnen werken. De
overige bezuiniging van f 22.000,- zal ten koste gaan van het activiteitenbudget, zo is in de wandelgangen aangekondigd. Ook dat is voor Jan Ram een reden om bij de Platformleden aan te
dringen op een meer assertieve houding tijdens de commissievergaderingen. De vraag kan echter worden opgeworpen of die gewenste assertiviteit wel zoden aan de dijk kan zetten. Een
andere bezuinigingsmaatregel die namelijk al is aangekondigd, is het terugbrengen van het aantal commissiebijeenkomsten tot hooguit drie per jaar, terwijl slechts één jaarlijkse vergadering
ook nog tot de bezuinigingsmogelijkheden behoort. En tot teleurstelling van het Platform, maar
zeker ook van Bureau Vront zelf, meldt Jan Ram dat de plannen voor vredeseducatie voor het
voortgezet onderwijs in Arnhem worden geschrapt. Het vredesonderwijs blijft beperkt tot het
jaarlijks inzetten van de Vredesbus voor scholieren uit het basisonderwijs.

Hoe verder met het Platform?
‘Hoe verder?’ is de centrale vraag wanneer de Platformleden op 24 februari voor hun tweede
vergadering van het jaar bijeenkomen. Een in de tussentijd opgericht werkgroepje heeft aan de
hand van een drietal vragen een enquête onder de lidorganisaties gehouden: ‘Wat betekent het
Platform voor uw organisatie? Heeft u suggesties hoe we met het Platform verder moeten? Wilt
u naast de tijd die nodig is voor vergaderingen nog tijd besteden aan Platformactiviteiten?’
Ter vergadering worden de antwoorden toegelicht. Na vijf jaar functioneren als formeel gemeentelijk adviesorgaan, zijn die antwoorden tamelijk teleurstellend. Ze variëren van ‘blok aan
het been’ en ‘niet zoveel nut’ tot ‘wel nuttig voor contacten’ en ‘bevoorrechte positie behouden’.
Een paar uitgesproken positieve meningen zijn er echter ook. Bert Oostveen van de Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid in de notulen van die februarivergadering: ‘Schetst in vogelvlucht de
ontstaansgeschiedenis en geeft aan hoe het particulier initiatief er tenslotte in is geslaagd een
gestructureerde samenwerking met de plaatselijke politiek van de grond te krijgen. Het Platform is de schakel in die overlegstructuur. Er is in Arnhem ondanks een lange weg die moest
worden afgelegd, veel bereikt. Maar er gebeurt nog steeds een heleboel, ook in Arnhem. Het nut
van het Platform staat daarom eigenlijk ook niet ter discussie; wel moet helaas geconstateerd
worden dat de belangstelling (ook binnen deelnemende groepen) terugloopt. Weliswaar worden
de problemen ook ingewikkelder, maar daarom juist moet het Platform in het maatschappelijk
middenveld als tegenwicht tegen de plaatselijke politiek gehandhaafd blijven.’
Ook Jan Ram van het gemeentelijk Bureau Vront ziet vooral de positieve kant van het Platform:
‘Vanuit mijn taak gezien is het Platform van grote betekenis als het goed functioneert. Immers,
het Platform representeert het particulier initiatief en aan de ‘wil’ daarvan ontleent de politiek
haar legitimiteit voor haar politiek handelen. De gemeente wil een initiërende rol (blijven) spelen, maar het Platform moet ‘de weg’ blijven wijzen. Ook moeten we de realiteit onder ogen
zien dat de gemeente echter maar weinig capaciteit en geld heeft en prioriteiten moet stellen.
Van des te meer belang is het daarom dat het particulier initiatief in casu het Platform, de
aandacht van de plaatselijke politiek voor deze items vasthoudt door druk op de ketel te houden,
anders verdwijnt een en ander uit de politieke interessesfeer.’
Voorstellen tot een beter functioneren van het Platform worden er die avond ook gedaan. Zo
wordt het idee ingebracht om naast de vele groepsactiviteiten ook een of meer keer per jaar een
gezamenlijke activiteit te organiseren. Dat zou de onderlinge band kunnen versterken. Maar
vastgesteld wordt ook dat met het verzelfstandigen door de gemeente van de stedenbanden met
Gera en Lima, er in feite twee groepjes zijn bijgekomen in plaats van dat het de band met de
gemeente op het gebied van vrede, ontwikkeling en mensenrechten versterkt heeft.
Niettemin zijn de deelnemers aan de discussie het na afloop van de vergadering over één ding
met elkaar eens: er moet vanuit iedere organisatie inzet geleverd blijven worden om het Platform intact te houden en alle aanwezigen zijn van mening – en in contrast wellicht met de geuite
twijfels – dat zij die inzet zelf moeten opbrengen.
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Hoofdstuk 3

Wereldunie van Vredessteden en
de Luchtmobiele Brigade
Behalve de noodzaak tot meer repliek in de commissievergaderingen, komt in de februarivergadering van het Platform ook een ander aspect in het contact met het gemeentebestuur aan de
orde. Niet zonder ergernis is namelijk vastgesteld dat B&W steeds vaker besluiten neemt buiten
het Platform en de commissievergaderingen om. En wanneer de gemeenteraad het voorstel aanneemt om de Commissie vrede en ontwikkeling inderdaad nog maar een paar keer per jaar
bijeen te laten komen, lijkt de vrees gerechtvaardigd dat besluitvorming over vredesonderwerpen binnen het college nog vaker genomen zullen worden zonder daartoe eerst het Platform
te raadplegen.
De Platformleden zullen dan ook met gemengde gevoelens het bericht uit de krant hebben
moeten vernemen dat Arnhem zich kandidaat heeft gesteld voor de organisatie van de Algemene Vergadering (Assemblée Générale) van de Wereldunie van Vredessteden in 1994. Die tweejaarlijkse bijeenkomst, zo heeft het college van B&W bedacht, laat zich goed combineren met
de vijftigste herdenking van de Slag om Arnhem. Maar Bastogne, ook lid van de Wereldunie,
wil het jaar 1994 aangrijpen voor een
bijeenkomst van deze Algemene Vergadering. De stad herdenkt in dat jaar namelijk dat vijftig jaar eerder het Ardennenoffensief plaats vond in de streek
rond Bastogne. Jan Ram namens de gemeente daarover tegen de plaatselijke
pers: ‘Bastogne was ons voor. Er moet
dus nog gelobbyd worden. Maar als
iedereen in Arnhem hierachter staat,
denk ik dat wij de beste papieren hebben.’
Eigenaardig is het voorstel echter wel
want voor het voorjaar van 1992 (op 3
en 4 april om precies te zijn) staat een bijeenkomst in Arnhem op het programma ter
voorbereiding van de Algemene Vergadering van de Wereldunie in het najaar. Maar voor die
septemberbijenkomst heeft zich nog geen enkele stad als organisator aangemeld, terwijl op die
vergadering besloten moet worden of de voorgenomen fusie tussen de Union Mondiale des
Villes Martyres, Villes de Paix en de aan de Verenigde Naties gelieerde Peace Messenger Cities
doorgaat of niet. De voorbereidingen van deze fusie zijn al in april 1991 begonnen met de
afspraak dat een en ander binnen twee jaar zijn beslag moet krijgen. Uit de uitnodigingsbrief die
wethouder Gerard Velthuizen op 20 januari doet uitgaan naar de gemeentebesturen van Bastogne, Coventry, Marzabotto en Verdun die ook meedoen aan de voorbereiding van de Algemene Vergadering van september: ‘Wij beschouwen het uitdrukkelijk niet als onze taak
voorstellen of suggesties te doen met bettrekking tot de invulling van een nevenprogramma op
het gebied van cultuur, ontspanning of plechtigheden. De invulling daarvan is voorbehouden
aan de organiserende stad, uiteraard in overleg met de voorzitter van onze Wereldunie.’
Zonder risico is deze inzet van de gemeente Arnhem dus niet. Mocht zich immers geen enkel
Unie-lid als organisator aanbieden, dan is alle moeite voor niets geweest. En wanneer de
samenwerking al in 1992 stokt, hoeft er voor 1994 al helemaal niet meer gerekend te worden op
een gezamenlijk evenement. Bovendien dringt de tijd. Het ontvangen van vertegenwoordigers
uit de hele wereld vraagt immers de nodige voorbereidingstijd. Zeker wanneer er, zoals de
wethouder aangeeft, een cultureel nevenprogramma georganiseerd moet worden. Niet voor niets
wordt in de uitnodigingsbrief dan ook gesteld: ‘Arnhem zal het agendapunt ‘Functioneren van
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de Wereldunie’ voor zijn rekening nemen. Wij zullen daarbij de door ons ingediende 11
voorstellen bewerken tot een duidelijk pre-advies ten behoeve van de ledenvergadering.’
Niet alleen het Platform Vrede, Ontwikkeling en Mensenrechten tobt blijkbaar met interne
stagnatie.

Luchtmobiele Brigade naar Arnhem
Wat in diezelfde maand ook in de krant te lezen valt, is dat het ministerie van Defensie besloten
heeft om de Luchtmobiele Brigade, het nieuwe stokpaardje van de Koninklijke Landmacht, in
Schaarsbergen (gemeente Arnhem) te plaatsen. Met de vliegbasis Deelen voor het stationeren
van transporthelikopters naast de deur en de Ginkelse Heide als oefenterrein dicht in de buurt,
lijkt de Oranjekazerne de beste plek om de nieuwe brigade in onder te brengen. Het is de Gelderse Milieufederatie (sinds 2012 Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF) geheten) die
daarover aan de bel trekt. Frans Duermeijer van de milieufederatie in dagblad de Gelderlander
van 29 januari 1992: ‘Arnhemmers weten nog niet wat hen boven het hoofd hangt. Letterlijk en
figuurlijk. Maar met name mensen die wonen in Schaarsbergen, Alteveer, Craneveld en de
Hoogkamp zullen straks flinke hinder ondervinden van overvliegende helikopters.’
De primeur die de krant met deze melding heeft, zal de
opmaat betekenen tot een heftig protest van vooral
par-ticuliere huizenbezitters in de noordelijk gelegen
wij-ken van de stad tegen de komst van de heli’s. Dit
vooral vanwege de te verwachten daling van de marktwaarde van hun huizen.
Maar de protesten komen niet alleen uit particuliere
hoek. Ook gemeenten in de omtrek en natuurorganisaties luiden de noodklok over de te verwachten overlast
en de aantasting van het natuurgebied tussen Arnhem
en Ede. Verenigd in het platform COT (Compagnies
Oefenterrein) richten zij zich tot de Tweede Kamer en eisen een milieueffectrapportage (mer).
In Arnhem is het de Vereniging Dienstweigeraars (VD), in de jaren 80 nog deel uitmakend van
het Platform, die aan de bel trekt en een protestbijeenkomst organiseert in het Katshuis, een van
de grotere kraakpanden in de stad.
Het mag allemaal niet baten. Inzet van de Luchtmobiele Brigade als ‘vredebrenger’ (peacemessenger) vereist goed getrainde militairen, aldus minister van Defensie Relus ter Beek
(PvdA). En dus moet er geoefend worden, als het moet iedere dag en daar moeten de omwonenden maar aan wennen. En om je als Defensie nu druk te maken over die paar opgejaagde herten
op de Veluwe, is al helemaal te veel gevraagd. De houding van de regering (minister Ter Beek
is in zijn jonge jaren nog een keer beboet voor een antimilitaristische actie in Coevorden tegen
het standbeeld van gouverneur-generaal Van Heutsz) doet de protesten alleen maar groeien.
Ook organisaties als de VVV, Burgers’ Zoo, het Nederlands Openlucht Museum en het Nationale Park De Hoge Veluwe sluiten zich bij de protesten aan en eisen van de gemeente Arnhem
dat zij zich tegen de ministersplannen uitspreekt. Binnen de gemeente zijn de meningen echter
verdeeld. Terwijl een meerderheid van de raad tegen de plannen van Defensie is, wil het college
van B&W liever de uitslag van de milieueffectrapportage afwachten. Raadslid voor het CDA
Hein Bloemen (later wethouder voor milieu en nog weer later burgemeester van DriebergenRijsenburg en vervolgens Berkelland) verwoordt het in de Gelderlander van 14 februari als
volgt: ‘Het college moet keihard zeggen dat we in Arnhem die brigade niet willen. Zulke plannen passen niet in een gebied met grote natuur- en recreatiewaarden.’ Na zijn pleidooi in de
raad (behalve ecologische schade wordt ook economische schade gevreesd vanwege het wegblijven van toeristen) is alleen de VVD nog voor de plannen van Defensie. Ook binnen het
provinciebestuur begint de kwestie nu te leven en steeds meer statenleden sluiten zich bij de
protesten aan en ondertekenen de motie aan de Tweede Kamer die de natuur- en milieuorganisaties hebben opgesteld. Daarop kan B&W van Arnhem niet achterblijven en wordt alsnog een
brief naar Den Haag gestuurd met daarin het standpunt dat zolang niet is aangetoond dat met de
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komst van de Luchtmobiele Brigade de militaire druk op de Veluwe afneemt, het gemeentebestuur tegen de komst van de brigade is.
Uiteindelijk zal de discussie leiden tot een verandering van de inrichting van de oefenterreinen
Ginkelse en Arnhemse heide. Tanks zullen er niet meer rijden, geschoten zal er nog alleen
worden op de schietbanen ten noorden van De Hoge Veluwe en de vliegoefeningen zullen
beperkt worden. Twintig jaar later zal dat inderdaad de situatie zijn: de heideterreinen worden
als oefenterrein voor de Luchtmobiele Brigade gebruikt die in de Oranjekazerne in Schaarsbergen hun thuisbasis hebben gekregen en de Chinook-transporthelikopters verstoren met hun
zware geronk bijna dagelijks de rust in de natuur.
Overigens leidt de gespannen verhouding tussen de bevolking in het Veluwegebied en het
departement van Defensie niet alleen tot de huidige status quo. In de nacht van 2 op 3 februari
1992 pleegt een actiegroep een aanslag op de vliegbasis Deelen. Acht verkenningshelikopters
van het type Bölkow BO 105 worden vernield, waarvan er twee volledig uitbranden. Defensie
raamt de schade op twintig miljoen gulden. De daders zijn nooit gepakt.

Hoofdstuk 4

Dialoog en duurzame ontwikkeling
‘In januari 1991 heeft de gemeente Arnhem het initiatief genomen om verschillende groeperingen in de stad om de tafel te brengen. De aanleiding was de Golfoorlog en de mogelijk negatieve uitstraling daarvan op de moslimorganisaties in Arnhem. Toen waren aanwezig de Raad
van Kerken, de vredesbeweging en de drie Turkse moskeeverenigingen.’
Aldus begint Aris Kon, sinds een paar maanden Platformvoorzitter af, namens de voorbereidingsgroep van deze dialoog zijn rondzendbrief van februari 1992 aan kerkelijke groepen, moskeeverenigingen, vredesgroepen en vrouwenorganisaties in de stad. Na een eerste rondetafelgesprek dat een jaar eerder op 28 februari plaatsvond, is weliswaar afgesproken dat deze gesprekken worden voortgezet, maar daar is de vaart niet echt ingekomen. Een nieuwe poging
wordt dus ondernomen, ditmaal met het uitnodigen van Abdulwahid van Bommel, die op 9 april
een lezing zal houden over de ‘relatie tussen geloof en maatschappij zoals die leeft in de Christelijke en Islamitische traditie’. Zelf moslim en in zijn functie van directeur van het Moslim
Informatie Centrum in Den Haag, wordt hij geacht goed op de hoogte te zijn van zowel de Islamitische als de Nederlandse samenleving en de verwachtingen zijn dan ook hooggespannen.
Om te voorkomen dat daarna opnieuw de klad in de dialoog komt, wordt in de brief meteen ook
maar een vervolggesprek aangekondigd voor 12 mei. Daar zal het thema van het aprilgesprek
worden vertaald naar de Nederlandse praktijk onder leiding van Aris Kon zelf. Maar ook op dit
terrein zal continuering van wat stap voor stap gepoogd wordt te bereiken, een moeizaam proces
blijken.

Duurzame ontwikkeling als beleid
Het bezoek dat Rose-Marie van Berkel, werkzaam bij het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (COS) Nijmegen, op 25 november 1991 aan het Platform heeft gebracht, krijgt een
vervolg op 31 maart ’92 wanneer het COS een studiedag over duurzame ontwikkeling in het
Provinciehuis in Arnhem organiseert. Behalve de nodige inleidingen staan vier workshops op
het programma: van klimaatverbond naar lokaal broeikasbeleid, projectkoppeling met organisaties in het Zuiden, de UNCED-campagne Op weg naar een schone wereld en tenslotte kritisch
consumeren. Een duidelijke combinatie dus tussen ontwikkelingssamenwerking en mondiale
duurzame ontwikkeling.
De studiedag maakt deel uit van de landelijke campagne Werk samen aan een schone wereld die
is opgezet als aanloop naar de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling in Rio de Janeiro in
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juli en wordt professioneel aangepakt. Niet alleen het COS, maar ook IKVOS, de Novib en het
Consulentschap Natuur en Milieu-Educatie (CNME) doen aan de organisatie mee. De opening
wordt verzorgd door Jan Terlouw, sinds een jaar Commissaris van de Koningin in Gelderland.
De dag beperkt zich ook niet tot voorlichting aan milieu- en ontwikkelingsorganisaties, maar
richt zich onder de titel Gemeentelijk mondiaal beleid en
duurzame ontwikkeling ook uitdrukkelijk op gemeentebesturen in Gelderland. Uit de uitnodiging voor de dag:
‘Steeds meer gemeenten geven vorm aan een actief beleid
op het terrein van mondiale vraagstukken. Ontwikkelingssamenwerking is daardoor niet meer het exclusieve terrein
van de rijksoverheid. Op dit gebied zijn er ingrijpende ontwikkelingen gaande. Het Brundtlandrapport is verschenen, evenals minister Pronk’s nota ‘Een wereld van
verschil’. In juli wordt in Brazilië de VN-conferentie over
duurzame ontwikkeling (UNCED) gehouden. Met het oog
daarop is de campagne ‘Werk samen aan een schone
wereld’ in voorbereiding. Voor gemeenten ligt er een
nieuwe uitdaging om het begrip duurzame ontwikkeling te
vertalen naar het gemeentelijk niveau. Samenwerking tussen lokale overheid en particulier initiatief zal noodzakelijk zijn om ‘duurzaam’ te handelen.’
Dat die samenwerking in Arnhem op het gebied van
duurzame ontwikkeling de nodige klemmen en voetangels zal hebben, zal enkele jaren later
blijken wanneer Platformorganisaties op verzoek van het NCDO onderzoek doen naar de stand
van zaken in Arnhem op het gebied van duurzaam beleid.

Werkplan 1990-1994
In de tussentijd heeft een werkgroepje van het Platform, bestaande uit Marinus Dijkerman van ’t
Kan Anders, Bert Oostveen van Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid en Bernd Lambrecht van de
Wereldwinkel, zich over een nieuw werkplan voor het Platform gebogen: ‘Met dit werkplan
wordt beoogd een leidraad te hebben voor een planmatige werkwijze. Bij de opzet ervan is rekening gehouden met de terreinen waarop wij werken, of nog kunnen gaan werken. Daarnaast
hebben wij rekening te houden met de paragraaf vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking in het bestuursakkoord van ons stadsbestuur voor de zittingsperiode 1990-1994.’
Aan de drie terreinen waarop het Platform al actief is (vredesvraagstukken, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten inclusief anti-apartheid), worden een vierde en een vijfde
terrein toegevoegd, zo blijkt uit het concept. En dat zijn ‘milieuvraagstukken’ en ‘duurzame
ontwikkeling’. De toevoeging van beide nieuwe werkterreinen zal de opmaat vormen tot een
hele reeks van activiteiten die in het kader van ‘Arnhem Duurzaam’ in de jaren 90 vanuit het
Platform worden georganiseerd. Zelfs een zesde onderdeel is in het concept-werkplan opgenomen – al zal het nog jaren vergen om er een structurele vorm aan te geven – en dat zijn de
‘incidentele of korte termijn activiteiten’. Daaronder vallen activiteiten die nog niet met name
worden genoemd in het werkplan, maar die wel een directe relatie hebben met een of meer van
de andere vijf werkterreinen. Met de toevoeging van een zesde doelstelling beogen de opstellers
ruimte in het Platform te scheppen voor gezamenlijke activiteiten, daar waar de lidorganisaties
zich eerst en vooral op de eigen specifieke doelstelling richten. De noodzaak echter om als
Platform meer naar buiten te treden en zo meer bekendheid onder de Arnhemse bevolking te
genereren, dwingt de leden min of meer om die extra activiteit te omarmen.
Het werkplan is daarmee wel erg ambitieus van aard en dus is het geen verrassing wanneer op
de eerstvolgende Platformvergadering (16 maart 1992) door de aanwezigen gemaand wordt om
als collectief toch vooral niet te veel hooi op de vork te nemen. Bovendien wordt in een tijd dat
extreemrechts ook in Nederland steeds manifester wordt, door meerdere vertegenwoordigers de
nadruk gelegd op het belang van verdraagzaamheid, hoewel die doelstelling slechts zijdelings in
het werkplan staat geformuleerd. Niettemin kan het Platform zich in het concept als geheel
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vinden. Voor wat betreft de gemiste nadruk in het conceptwerkplan op tolerantie in de samenleving, stelt Bert Oostveen
voor om het gemeentebestuur een adhesiebetuiging te sturen
vanwege het raadsbesluit om in Arnhem-Zuid een asielzoekerscentrum te vestigen.
En tevens wordt op deze maartvergadering de landelijke oproep
overgenomen om deel te nemen aan de landelijke demonstratie
Nederland bekent kleur die op 21 maart – de VN-dag tegen
racisme – op het Museumplein in Amsterdam zal worden gehouden. Ondanks het slechte weer zullen die dag 80.000 mensen
naar Amsterdam komen om hun stem te laten horen tegen het
opkomende racisme in Europa. Uit Arnhem vertrekken vijf bussen. Een anti-demonstratie die door extreemrechts is aangekondigd, gaat niet door. Ook een ander voorstel van Bert Oostveen
wordt in deze maartvergadering aangenomen en dat voorstel
luidt om de Arnhemse milieuorganisaties uit te nodigen aan het Platform deel te nemen. Opnieuw dus is sprake van een – kleine maar noodzakelijke – stap in de richting van een vierde
werkterrein dat niet lang daarna de naam van het Platform zal doen uitbreiden met ‘Mondiale
Milieuvraagstukken’.
En tenslotte wordt op deze bijeenkomst het voorstel gedaan om ’de groepen rond Ed Bruinvis’,
waarmee de buitenparlementaire groepen worden bedoeld die op zoek zijn naar een gezamenlijk
informatiecentrum, uit te nodigen voor een gesprek.
De adhesiebetuiging vanuit het Platform voor de vestiging van een asielzoekerscentrum in
Arnhem-Zuid wordt van gemeentewege hogelijk gewaardeerd. Op 23 april komt een brief
binnen van de Dienst Sociale Zaken en Arbeid: ‘Uw aan de raad der gemeente Arnhem gerichte
brief van 19 maart 1992 inzake de vestiging van een Asielzoekerscentrum in Arnhem-Zuid is in
de raad van 6 april 1992 overlegd. Hij heeft deze brief betrokken bij de beraadslagingen
omtrent dit agendapunt en spreekt zijn vreugde uit over de steun die ondervonden wordt bij ons
voornemen een AZC in Arnhem te doen vestigen.’

Hoofdstuk 5

Arnhem en Zuid-Afrika (6)
‘Stad Kimberley loopt voorop in Zuid-Afrika’ kopt dagblad de Gelderlander op 29 februari
1992. De krant citeert Hans Buis die als secretaris van de LOTA (Lagere Overheden Tegen
Apartheid) naar Arnhem is gekomen om het plan toe te lichten dat de gemeenten Nijmegen,
Wageningen, Beek-Ubbergen, Rheden en Arnhem hebben opgesteld om gezamenlijk de bewonersorganisaties in Kimberley, de diamantstad van Zuid-Afrika, te ondersteunen. ‘Het is de
enige gemeente waar alle bevolkingsgroepen overeen zijn gekomen om één gemeentebestuur te
vormen. En ontwikkelingen op lokaal niveau zijn de komende jaren van wezenlijk belang voor
de invoering van de democratie in Zuid-Afrika.’
In een vorig hoofdstuk over de relatie tussen Arnhem en Zuid-Afrika is het plan al aan de orde
gekomen om Arnhemse gemeenteambtenaren naar Zuid-Afrika te sturen ter ondersteuning van
projecten die de niet alleen de lokale democratie versterken, maar die ook een antwoord bieden
op concrete bewonersproblemen als betere huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg. Omgekeerd biedt de gemeente in samenwerking met woningcorporaties stageplaatsen in Arnhem aan
waar Zuid-Afrikaanse bestuurders ervaring kunnen opdoen met westerse bestuursvormen. Hans
Buis daarover bij zijn bezoek aan Arnhem: ‘In Kimberley – een stad iets groter dan Arnhem –
had men een heel duidelijke hulpvraag. De civics hebben onvoldoende faciliteiten om als organisatie goed te draaien. Bovendien ontbreekt het de leden aan bestuurlijke kennis.’
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De gemeente Arnhem fungeert als trekker voor het project door als eerste te kiezen voor
ondersteuning van de Kimberley Civic Association (KCA). Door daarbij samen te werken met
vier andere gemeenten in de regio wordt niet alleen het gemeentelijk draagvlak versterkt, zo is
de gedachte, maar kunnen ook de kosten gedeeld worden. Naar verwachting bedragen die voor
de vijf gemeenten samen f 38.000 per jaar.

Op weg naar non-raciaal bestuur in Kimberley
De hierboven geciteerde kop in de Gelderlander verhult overigens de werkelijke situatie in
Kimberley enigszins. Want weliswaar is deze stad de eerste in Zuid-Afrika waar de verschillende bevolkingsgroepen besluiten tot meer onderlinge samenwerking, maar dat wil nog helemaal
niet zeggen dat het stadsbestuur daarmee ook democratischer is geworden. Beginjaren 90 kent
Kimberley namelijk vier deelraadbesturen voor de vier verschillende wijken in de stad. De
machtigste is de Kimberley City Council, het bestuur voor de blanken. Daarnaast is er de
Galesheve City Council voor de zwarte township. Voor de zogeheten kleurlingen is er het
Coloured Management Committee en voor de Indiërs tenslotte is er het Indian Management
Committee. De vier deelraden zijn ingesteld onder het apartheidsbewind om voor de vier betreft
kunnen de besturen niet echt rekenen op steun vanuit de achterban. En niet alleen zijn veel van
de bestuurders maar met een gering aantal stemmen gekozen omdat de opkomst bij de
verkiezingen minimaal was, ook lopen de bevoegdheden van deze vier stadsbesturen ver uiteen.
Omdat de blanke vertegenwoordigers op meer financiële steun kunnen rekenen vanuit hun
stadsdeel dan wat de arme zwarten en kleurlingen kunnen opbrengen, beschikt het blanke stadsdeel over betere scholing en meer faciliteiten dan de andere drie stadsdelen.

Kimberley, de diamantstad van Zuid-Afrika, met vooraan op de foto die Groot Gat
waar in 1866 de eerste diamant werd gevonden. De heuvel die er lag werd
afgegraven tot het gat in de grond wat het nu is.

Het besluit tot samengaan van de vier deelraden heft deze situatie niet op. Het aantal bestuurders
daalt door dit samengaan in één Greater Kimberley Council wel met de helft, maar daarmee is
de concrete leefsituatie in de niet-blanke wijken nog niet verbeterd. En het besluit van dit
nieuwe stadsbestuur om in overleg te treden met belangengroepen in Kimberley, waarvan de
Kimberley Civic Association (KCA) er één is, is op zichzelf ook nog geen garantie voor daadwerkelijke democratie. De vraag is vervolgens wat vanuit Nederland, in casu Arnhem, gedaan
kan worden om dit democratiseringsproces op gang te helpen zonder daarbij in de fout te vervallen om modellen te willen ‘transplanteren’.
Beleidsambtenaar Jan Ram daarover in een artikel van zijn hand in het blad LOTA Nieuws van
maart 1992: ‘Lang zijn wij blijven steken in het, later als enigszins hovaardig afgewezen, idee
om de spelregels van onze participatiedemocratie over te dragen op civics. De goede kanten
daarvan natuurlijk. Op het eerste gezicht is daar veel voor te zeggen. Je kunt wel het idee hebArnhem Mondiaal
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ben dat civics geholpen zijn met een openbaarheidsbeginsel op Nederlandse leest geschoeid,
maar als niemand in een modderige straat een kraan heeft onder het lekkende golfplaten dak,
zal die er toch eerst moeten komen (..). Het Nederlandse model kortom, leek steeds meer op luxe
speelgoed dat je probeert in te pluggen in een niet aanwezig elektriciteitsnet.’
Op basis van dit inzicht stelt de gemeente Arnhem aan de partnergemeenten voor om een
driestappenplan op te zetten: eerste stap zal het vrijmaken van budget zijn om het KCA in de
gelegenheid te stellen eigen personeel en eigen faciliteiten te betalen om zo de structuur in de
zwarte woonwijk met 130.000 inwoners te verbeteren. Tweede stap zal het uitzenden van een
ambtenaar zijn om te helpen bij het maken van begrotingen en het op een rechtvaardige manier
verdelen van geldstromen. Pas in de derde fase zal een KCA-vertegenwoordiger naar Arnhem
en de andere vier aangesloten gemeenten kunnen komen om aanvullende ervaring op te doen.

Gemeenteraad Arnhem keurt KCA-ondersteuning goed
Het door Bureau Vont in samenwerking met de vereniging LOTA ontwikkelde plan wordt op
10 april 1992 voorgelegd aan B&W. Arnhem zal, zo luidt het voorstel, drie achtereenvolgende
jaren jaarlijks f 15.000 bijdragen aan de ontwikkeling van de Kimberley Civic Association
(‘exploitatie van het kantoor van de KCA en de personele lasten van de civic-staf’). Het bedrag
zal ten laste van de stelpost vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking worden gebracht. Voor het uitzenden van een of twee ambtenaren naar Kimberley om daar te helpen bij
het opzetten van de administratie en dergelijke, zal een beroep worden gedaan op de VNGregeling in het kader van het Programma Uitzending Gemeenteambtenaren (PUGA). Tevens zal
financiële ondersteuning worden geboden bij het vanuit Kaapstad opzetten van een cursus in
Kimberley voor vrijwilligers van de KCA. Voor het derde onderdeel van het plan, het regelen
en financieren van stageplaatsen van KCA-functionarissen bij Nederlandse gemeenten, lijkt het
nog te vroeg. De KCA heeft namelijk aangegeven nog lang niet zover te zijn. Gezien de beperkte menskracht in Kimberley en de ontbrekende (kantoor)faciliteiten kunnen kaderleden nog niet
gemist worden en al helemaal niet voor een zes maanden durende stage in Nederland. Ook
wordt in de nota aan B&W alvast aan publiciteit in Arnhem zelf gedacht: ‘Tenslotte, met het
Platform Arnhem Tegen Apartheid (PLATA) zou ik willen nagaan of er draagvlak te vinden is
voor een werkgroep die zich wil inzetten de betrokkenheid van de Arnhemmers met de Kimberley Civic Association gestalte te geven. Daarbij zullen ook dwarsverbindingen gelegd kunnen worden met anti-apartheidsgroeperingen in de gemeenten waar Arnhem mee gaat samenwerken. Met name in Nijmegen en Wageningen zijn deze groeperingen nog tamelijk actief.’

Herziening Zuid-Afrika beleid
Nadat het plan is voorgelegd in de commissie Vredesvraagstukken en Ontwikkelingssamenwerking wordt het met een positief advies in de raadsvergadering van 1 juni 1992 gebracht en
op die datum door de raad aangenomen. Verwijzend naar het referendum dat in maart in ZuidAfrika is gehouden, waarbij een meerderheid van
de (blanke) bevolking van het land zich uitgesproken heeft voor het verregaande hervormingsbeleid van president De Klerk, wordt de raad
voorgesteld om het gemeentelijk Zuid-Afrikabeleid te herzien: ‘Wat men ook van de
resultaten van dit beleid in de afgelopen 7 jaar
mag denken, de besluiten hebben in ieder geval
duidelijk gemaakt waar de gemeente Arnhem –
uiteraard met gepaste bescheidenheid ten aanzien van haar invloed daarop – in het apartheidsvraagstuk wilde staan.’
Met dit besluit komt een einde aan het actieve anti-apartheidsbeleid van de gemeente Arnhem.
Stelde de fractie van het CDA al bij de begrotingsbehandeling in december ’91 voor om te
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stoppen met het gemeentelijk anti-apartheidsbeleid, nu is de raad er ook in meerderheid voor om
het voorkeursbeleid (het verkapte boycotbeleid) te schrappen. Ook kunnen nu weer sponsorgelden geaccepteerd worden van bedrijven die banden onderhouden met Zuid-Afrika.
Met de concentratie op de ondersteuning van een beleid richting een ander, democratischer
Zuid-Afrika, wordt een roerige periode in de geschiedenis van de gemeente Arnhem afgesloten.
Tot tweemaal toe is de gemeente in ernstige aanvaring gekomen met de ministers van Binnenen van Buitenlandse Zaken en twee CDA-wethouders, Henk Folkeringa en Frank Kerckhaert
stapten uit het college omdat de vier overige PvdA-wethouders voet bij stuk hielden. Maar in de
ondersteuning van de Kimberley Civic Association lijken alle partijen elkaar weer gevonden te
hebben.

Protest vanuit het ANC
Zo soepel als de overstap van een restrictief naar een ondersteunend Zuid-Afrika beleid in de
gemeente Arnhem verloopt, zo moeizaam blijkt het proces echter in Kimberley zelf. Het ANC
legt zich niet neer bij de inauguratie van de nieuwe gemeenteraad van Kimberley (de al eerdergenoemde Greater Kimberley Council). Omdat de blanke deelraad in de nieuwe samenstelling
twaalf vertegenwoordigers krijgt, en de
andere drie deelraden samen ook twaalf,
lijkt de vrees gerechtvaardigd dat bij stakende stemmen er geen wezenlijke verandering in het lokale apartheidssysteem
komt. Het ANC roept daarom haar aanhangers op om de installatie van de nieuwe
raad door middel van demonstraties bij het
gemeentehuis te verstoren. Ondanks het
feit dat 250 ANC-aanhangers gehoor geven
aan de oproep gaat de plechtigheid in juni
echter gewoon door.
Zonder consequenties is die installatie overigens niet. Omdat de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) al in een eerder stadium besloten heeft om bij het verlenen van bestuurlijke
steun aan het veranderende Zuid-Afrika niet in zee te gaan met onder het apartheidsstelsel
ingestelde gemeenteraden, gaat de steun primair uit naar de civic associations, zo wordt besloten
en niet naar de nieuwgevormde gemeenteraden. Het zullen vervolgens de bewonersorganisaties
zelf moeten zijn die hun rechten moeten halen bij de gemeenteraden nieuwe stijl zoals de KCA
in Kimberley bij de Greater Kimberley Council.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft in augustus 1992 groen licht voor het Arnhemse
programma en zegt toe een bijdrage (van f 10.850,-) te leveren voor de uitzendkosten van drie
ambtenaren. Wel behoudt de minister zich het recht voor om de financiering voortijdig te stoppen, mocht Arnhem of een van de andere vier deelnemende gemeenten activiteiten ondernemen
die niet stroken met de beleidslijnen van de regering …

Hoofdstuk 6

En weer is er oorlog: Joegoslavië
Op de agenda van de Platformvergaderingen in 1991 is er niets van teug te vinden, maar in dat
jaar komen de etnische spanningen in Joegoslavië voor het eerst tot een uitbarsting. Tot 1980,
het jaar van zijn overlijden, had Josip Tito als president van Joegoslavië de deelrepublieken zonder al te veel spanningen bijeen weten te houden. De talrijke etnische groepen in het land – niet
alleen Kroaten, Slovenen, Bosniërs, Serviërs en Kosovaren, maar ook Hongaren, Macedoniërs,
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Italianen, Albanezen en moslims als weer een aparte groep – roeren zich sinds het overlijden
van maarschalk Tito echter steeds meer. En wanneer de deelrepubliek Slovenië zich in juni
1991 zelfstandig verklaart, is dat het feitelijke begin van de Joegoslavische burgeroorlog die tot
1999 zal duren. Het Joegoslavische leger probeert met een inval eerst nog het centrale gezag in
Slovenië te herstellen, maar dat mislukt volledig. Omdat deze tiendaagse oorlog nog van een
beperkte omvang is, wordt het conflict door Europese waarnemers als een schermutseling gezien. Maar wanneer na Slovenië ook Kroatië zich zelfstandig verklaart en in Servië Slobodan
Milošević zich opwerpt als voorstander van
een vrij Servië waarin geen plaats is voor
andere etnische groepen, is het hek van de
dam. Bemiddelingspogingen vanuit WestEuropa mislukken en de door de VN gestuurde troepen (Unprofor) om de strijdende
partijen uit elkaar te halen, zijn evenmin bij
machte om de burgeroorlog te stoppen. Uiteindelijk zal Joegoslavië na veel geweld uiteenvallen in een reeks kleine staatjes die alle
afzonderlijk maar moeizaam het hoofd boven water kunnen houden. De val van de
moslimenclave Srbrenica op 11 juli 1995,
waar een Nederlands VN-bataljon de inwoners tegen de oprukkende Bosnisch-Servische troepen onder bevel van generaal
Ratko Mladić moet beschermen en waarbij 8.000 moslimmannen en -jongens worden vermoord,
zal nog lang na-echoën in de Nederlandse samenleving. Net als overigens de arrestatie en berechting voor het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag van de hoofddaders van de volkerenmoord
in voormalig Joegoslavië waaronder generaal Mladić en de presidenten Milošević en Radovan
Karadžić.
De inzet van Nederlandse militairen in het Balkan-conflict is van meet af aan omstreden geweest. Voor de voorstanders van de inzet omdat Nederland er met te weinig militaire capaciteit
is heen gestuurd (met voor Srebrenica fatale afloop), voor de tegenstanders omdat de meeste
slachtoffers van de beschietingen en bombardementen als altijd weer onschuldige burgers zijn.

Medicijnentransport naar Kroatië
Het is de Werkgroep Vreemdeling van de Raad van Kerken Arnhem die begin ’92 bijspringt
wanneer er een verzoek om medicijnen uit Kroatië komt. Onder de naam Aktie Varazdin wordt
een inzamelingsactie gehouden voor medicijnen, verbandmiddelen en operatiemateriaal voor het
ziekenhuis in de Kroatische stad Varazdin. Als gevolg van de oorlogshandelingen is er een tekort aan deze middelen ontstaan, niet alleen voor de vele gewonden die het ziekenhuis worden
binnengebracht, maar daardoor ook voor de gewone zieken.
De hulpactie slaat aan: de Arnhemse kerken doneren f 10.000, de gemeente Arnhem stelt f
10.000 ter beschikking en de Lorentz Scholengemeenschap zamelt f 1.000 in. Verder springen
lokale apothekers en chauffeurs bij, want de medicijnen blijken niet per post te kunnen worden
verstuurd.
Uit het verslag van de Werkgroep Vreemdeling van april 1992: ‘Op 11 januari vertrok het eerste transportbusje propvol geladen met medicijnen, verbandmiddelen en operatiemateriaal. De
chauffeurs Gerard Bouwman en Hent Roelofs moesten tegen molest verzekerd worden, het busje
kon Joegoslavië niet in dat immers oorlogsgebied was, zodat aan de grens tussen Oostenrijk en
Joegoslavië de goederen moesten worden overgeladen in een vervoermiddel van het ziekenhuis
Varazdin. Nog even dreigde de Oostenrijkse douane roet in het eten te gooien door te
veronderstellen dat wapens werden gesmokkeld (…).’
Het transport zal nog twee keer worden herhaald, niet alleen met medicijnen, maar ook met
melkpoeder voor de vele jonge kinderen waarover het ziekenhuis zich heeft ontfermd. Na drie
transporten met in totaal vier busjes, blijft er nog geld over dat de werkgroep verdeelt onder de
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Stichting Oecumenische hulp aan Vluchtelingen, het Rode Kruis en de Stichting Mensen in
Nood.
Penningmeester Henny Beijer van de Raad van Kerken Arnhem meldt in haar verantwoording
van 24 april van dat jaar, dat er ruim 21.000 gulden is binnengehaald en dat het overgebleven
bedrag (een kleine 4.000 gulden) aan de drie organisaties samen is uitgekeerd.

Kerk en Vrede
Het dilemma waar de Arnhemse vredesgroepen (maar niet alleen de Arnhemse uiteraard) zich
voor geplaatst zien in dit Balkan-conflict, zoals de burgeroorlog dan nog eufemistisch wordt
genoemd, is dat het gewelddadig nationalisme een halt moet worden toegeroepen, terwijl
militaire inzet niet strookt met de vredesgedachte. Kerk en Vrede afdeling Arnhem besluit in
november ’92 om er een discussieavond aan te wijden. Die avond vindt plaats op 25 februari in
De Coehoorn, zo melden Wim Onderstal en Aris Kon als bestuurders van Kerk en Vrede
Arnhem. Centraal staat de vraag hoe je geweldloze en democratische krachten in gebieden als
Macedonië, Vojvodina en Kosovo kunt ondersteunen.
Eenzelfde discussie speelt ook binnen het IKV, waar het landelijk secretariaat een militair ingrijpen niet a priori afwijst. Het standpunt zal nog voor heftige discussies leiden tussen de algemeen secretaris van het IKV, Mient Jan Faber, enerzijds en de Raad van Kerken en IKV-kernen
in het land anderzijds. Uiteindelijk zal het ernstige verschil van mening leiden tot zijn terugtreden als landelijk secretaris.
Hetzelfde dilemma – geen geweld, maar hoe dan? – speelt ook de oprichters van het Arnhemse
Comité Herstel Mensenrechten Voormalig Joegoslavië parten. Het comité wil een burgerprotest
laten horen tegen de vijandelijkheden en organiseert daartoe een demonstratie door de binnenstad van Arnhem op 28 februari ‘93. Sprekers zullen wethouder André Coumans zijn namens
het stadsbestuur, Hilde ter Doest van FNV Gelderland en Leon Wecke van de Radboud Universiteit van Nijmegen. Verder zal Samira Budak van de moslim-studentenverenging As-Salaam
het woord voeren. Onder de kop ‘Deze oorlog doet denken aan WO II’ wijdt de Gelderlander er
een fors artikel aan: ‘Wat de oplossing is van de oorlog in het voormalige Joegoslavië? ‘Dat
weten wij niet’, zegt Petra Caderius. ‘Ondanks dat we de historische achtergrond niet goed kennen, willen we gewoon dat er nu gestopt wordt met de gruwelijkheden daar. De deskundigheid
en macht hebben wij niet om een oplossing aan te bieden. Wij
voeden onze volksvertegenwoordigers. Zij moeten de beslissingen
nemen. En dat is in eerste instantie een halt toe te roepen aan de
gewelddadigheden. Hoe meer burgers druk uitoefenen, hoe sneller vanuit de internationale politiek een beslissing wordt genomen. De verkrachtingen van vrouwen en alle ellende rond die
oorlog moet gewoon gestopt worden. Het wordt nu echt afschuwelijk. Deze oorlog doet denken aan de Tweede Wereldoorlog. En
dat kan en mag niet.’
Enkele honderden demonstranten, waarvan velen van buitenlandse afkomst, lopen die 28e februari mee in de demonstratie. De
plaatselijke pers zal de volgende dag vooral de gevoelens van
machteloosheid onder de deelnemers verwoorden. Maar ook zal
de Arnhemse Courant van 27 februari een foto opnemen van het
reusachtige spandoek dat studenten van de Hogeschool voor de
Kunsten speciaal voor de demonstratie hebben vervaardigd: een
langwerpig doek met als tekst ‘Mensenrechten’ met daarin een
knoop. Het spandoek hangt omlaag vanaf de steigers rond de
Eusebiuskerk en toont aan dat ook vanuit deze vaak als a-politiek
beschouwde studierichting maatschappelijke betrokkenheid vorm
kan krijgen.
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Hoofdstuk 7

Frictie tussen Platform en gemeente
Enerzijds verwijt het gemeentelijk Bureau Vront het Platform Vrede, Ontwikkeling en Mensenrechten een te afwachtende houding richting gemeente, zoals we in een vorig hoofdstuk zagen.
Anderzijds ontstaat er in het voorjaar van 1992 irritatie bij het Platform vanwege desinteresse
bij de gemeente Arnhem waar het vredes- en ontwikkelingsonderwerpen betreft. Platformvoorzitter Frits Thijssen – hij is op de Platformvergadering van 25 november 1991 Aris Kon als
voorzitter opgevolgd voor de duur van één jaar - wijdt er in april een notitie aan voor de
Commissie vrede en ontwikkeling: ‘De stedenband met Gera en de keuze van het project Villa
el Salvador in Lima-Peru zijn tot stand gebracht in en door de Commissie vredesvraagstukken
en ontwikkelingssamenwerking, in nauwe samenwerking met het ambtelijk apparaat van de gemeente Arnhem. Het waren breed, door de Gemeenteraad en Particulier Initiatief gedragen
aktiviteiten. Op dit moment constateren wij een geringe betrokkenheid met de aktiviteiten van
de Stichting en de Vereniging bij het Platform, maar in nog veel sterkere mate bij de Raad en de
politieke partijen. Op bijeenkomsten schittert men door afwezigheid, terwijl juist daar waar
vasthoudend pogingen worden gedaan om aan bewustwording te werken, hun aanwezigheid en
(morele) steun onontbeerlijk zijn.’ Met de stichting en de vereniging doelt Frits Thijssen op de
stedenbanden die Arnhem heeft met Gera en Lima en als voorbeelden noemt hij de informatieavonden van beide organisaties in oktober en maart, waarop niemand van gemeentewege aanwezig was.
Het zal zeker niet de laatste keer zijn dat het Platform een dergelijk geluid richting gemeente
laat horen en in latere jaren zal nog vaak de conclusie worden getrokken dat er op de plaatselijke politiek niet gerekend hoeft te worden wanneer het om gemeentelijke betrokkenheid bij dit
soort thema’s gaat. Maar in zijn oproep van 21 april 1992 gaat Frits Thijssen er nog vanuit dat
er een koerswijziging op gang gebracht kan worden: ‘Gelet op die geringe betrokkenheid rijst
de vraag voor de eerstvolgende Commissievergadering hoe de verhoudingen herzien kunnen
worden.’
Op die eerstvolgende commissievergadering staat een tweede notitie van zijn hand op het programma, namelijk over de gerezen onduidelijkheid over de positie van de commissie met betrekking tot de aangekondigde gemeentelijke bezuinigingen. Maar ook hier wordt de tanende
belangstelling van gemeentewege voor het Platformwerk zichtbaar: ‘Het Platform heeft de indruk dat dat over bezuinigingen op het beleidsterrein Vredesvraagstukken en Ontwikkelingssamenwerking reeds besluiten zijn genomen, alsmede over de vergaderfrequentie van de Commissie. Dit is een onjuiste en onzorgvuldige daad waarbij de positie van de adviescommissie
niet serieus genomen wordt en waarbij nagelaten is een commissievergadering bijeen te
roepen.’ En ingaand op de al eerdergenoemde dalende betrokkenheid bij de plaatselijke politiek
voor Platformactiviteiten: ‘Het Platform is van oordeel dat de Commissie gehoord dient te
worden over bezuinigingsvoorstellen op het beleidsterrein waarover zij adviseert. Verlagen van
de vergaderfrequentie zal leiden tot nog mindere betrokkenheid bij en meedragen van het beleid
door de politiek.’
Opmerkelijk aan beide gespreksnotities is echter wel dat zij gericht zijn aan de leden van de
raadscommissie, voor de ene helft bestaande uit vertegenwoordigers uit de plaatselijke politiek
en voor de andere helft immers bestaande uit Platformleden zelf. Verwacht zou eerder worden
dat de oproep als inspraaktekst aan college van B&W en gemeenteraad vorm zou hebben
gekregen. Nu is de kans immers groot dat de kritiek binnenskamers blijft, binnen de commissie
zelf namelijk.

Reactie van de pers
Hoe dan ook, de oproep van Platformvoorzitter Frits Thijssen wordt wel opgepikt door de plaatselijke pers. Onder de kop ‘Politiek is weinig betrokken bij vrede’ komt Frits Thijssen in de
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Gelderlander van 28 april 1992 uitgebreid aan het woord: ‘De gemeente neemt eerst het
initiatief om vriendschappelijke betrekkingen aan te gaan met Gera. Nu dreigt ze dat helemaal
los te laten en aan het particulier initiatief over te laten. Voor Villa el Salvador geldt hetzelfde.’
De gevolgen voor de band die Arnhem met het voormalige Oost-Duitse Gera heeft, kan dit
desastreuze gevolgen hebben, zo waarschuwt hij in het betreffende artikel: ‘Er is een Vereniging
Vriendschapsbanden Arnhem-Gera die het naar mijn mening zonder steun van de gemeente niet
redt. Uiteindelijk zou dat zelfs wel eens kunnen doodbloeden. Met de Stichting Villa el Salvador
ligt dat anders. Daar zit de Novib achter en die laat de stichting natuurlijk niet vallen.’
De signalering van de Platformvoorzitter dat de gemeente nauwelijks betrokkenheid meer heeft
met haar Duitse partner zal juist blijken te zijn, ondanks de mooie woorden die een jaar eerder
nog door burgemeester Paul Scholten zijn gesproken bij de vernieuwing van de stedenband. De
wens van gemeentewege dat het voornamelijk contacten tussen burgers en instanties zijn die de
stedenband levend houden, doet geen recht aan het particulier initiatief dat zonder politieke
steun maar moet zien hoe die contacten verzorgd worden. Frits Thijssen nogmaals in het artikel:
‘Voor Gera is de belangstelling verminderd omdat de situatie in het Oostblok is veranderd. Dat
gaat te ver. De gemeente heeft het initiatief tot een stedenband genomen en dat schept verplichtingen. De Vereniging Arnhem-Gera voelt zich nu in de steek gelaten.’
Vreemd genoeg komt de kwestie niet meer aan de orde bij het Platform. Niet in de vergadering
van 15 mei, noch op de bijeenkomst die direct na de zomervakantie op 3 september wordt
gehouden. Van de kant van de gemeente komt er geen reactie, terwijl afzonderlijke raadsleden
evenmin reageren op de cri de coeur van Frits Thijssen.

Hoofdstuk 8

Van Rio de Janeiro naar Arnhem
Mag de gemeentelijke betrokkenheid beginjaren 90 bij het vredes- en ontwikkelingswerk in
Arnhem op het eerste oog tanende zijn, heel anders ligt dat bij duurzame ontwikkeling. In het
vorige deel kwam het besluit van de gemeente Arnhem om zich aan te sluiten bij het landelijk
Klimaatverbond al aan de orde en in een vorig hoofdstuk passeerde het voorstel van het Platform Vrede, Ontwikkeling en Mensenrechten de revue om meer inzet te leveren op het trrein
van lokale duurzame ontwikkeling, een voorstel dat op instemming van de gemeente kan rekenen.
Beide keuzes zijn direct gelieerd aan de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders in
Rio de Janeiro in juni 1992 om daar te praten over het
mondiale milieuvraagstuk. Hoewel de milieu-beweging wereldwijd haar hoop gevestigd heeft op deze
UNCED-conferentie (United Nations Conference on
Environment and Development, 1 tot 12 juni 1992),
zijn de verwachtingen bij critici niet hooggespannen.
In de aanloop naar de conferentie zijn de vijf voorbereidende vergaderingen namelijk stuk voor stuk vastgelopen in gebakkelei over weinig concrete zaken. De
tegenstellingen spitsen zich op de conferentie zelf toe
op de eis van de rijke landen aan ontwikkelingslanden
om meer werk te maken van milieubescherming, met
name het voorkomen van het (illegaal) kappen van regenwoud. Ontwikkelingslanden wijzen op
hun beurt naar het verloren gaan van de oerbossen in het westen en de ongebreidelde economische groei die ertoe geleid heeft dat westerse landen steeds meer energie en grondstoffen
nodig hebben om hun welvaartsniveau op peil te houden. Met deze kritiek staan de ontwikkelingslanden niet alleen. Ook binnen de westerse wereld zelf immers wordt door milieu- en
ontwikkelingsorganisaties al jarenlang op deze tegenstelling gewezen. In plaats van de ontwikArnhem Mondiaal
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kelingslanden te steunen, bijvoorbeeld door het kwijtschelden van de enorme schulden en het
afbreken van tariefmuren, verwachten de westerse landen dat de ontwikkelingslanden hun economieën aanpassen aan het milieu (en willen daar dan nog wel wat subsidies voor ter beschikking stellen). Daarmee is ook meteen de werkelijke achtergrond aangegeven van het uiteindelijk
tragisch mislukken van de UNCED-conferentie: de milieudoelen in de greep van economische
tegenstellingen.
Toch kan anderzijds gesteld worden dat alle publiciteit rond de conferentie ook een positief effect heeft. De vraag naar wat op lokaal terrein gedaan kan worden om op wereldschaal vooruitgang te boeken, is niet meer zo abstract als ze eerst was. Ook gemeenten raken langzaamaan
doordrongen van het feit dat stedelijk beleid nodig is om mondiale doelen te realiseren, al was
het maar vanuit het groeiend inzicht dat klimaatomstandigheden de stedelijke ontwikkelingen
steeds verder begrenzen.
In Nederland staat in de aanloop naar de Rio-conferentie de al eerder aan de orde gekomen campagne Werk samen aan een schone wereld centraal. Honderdduizenden briefkaarten worden in
het voorjaar van 1992 verspreid waarop burgers kunnen aangeven welke maatregelen ze urgent
vinden om die schonere wereld dichterbij te brengen en wat ze daaraan zelf willen doen, bijvoorbeeld vaker de fiets nemen dan de auto of minder vaak vlees eten.
Maar de conferentie zal bij Nederlandse gemeenten vooral bekendheid krijgen door een dik boekwerk dat niet lang na de conferentie verschijnt:
Agenda 21. Daarin staat de vraag centraal wat er
op lokaal niveau kan worden gedaan om in de 21 e
eeuw tot een daadwerkelijke reductie van broeikasgassen te komen en hoe ons milieu beter beschermd kan worden dan nu het geval is. Kortom:
hoe voorkomen we dat onze wereld ten onder gaat
aan het opsouperen van de aarde zelf?

Het Platform en lokale duurzame ontwikkeling
Na de provinciale studiedag over lokale duurzame ontwikkeling die COS-Nijmegen in maart
’92 voor Gelderse beleidsambtenaren en milieuorganisaties heeft georganiseerd, staan er nog
twee bijeenkomsten op het programma, maar dan in samenwerking met het Platform Vrede,
Ontwikkeling en Mensenrechten. Doel is om Arnhemse organisaties te scholen in de materie
van duurzame ontwikkeling en het COS zal die bijeenkomsten in de vorm van een tweedelige
cursus geven. Het blijkt echter erg lastig om daar voldoende deelnemers voor te vinden. Voorzitter Frits Thijssen benadert daarom ook organisaties buiten het Platform zoals Milieudefensie
en Bezoekerscentrum De Watermolen. Uit het Platform zelf melden zich zes leden, al met al te
weinig om de eerste cursusavond die voor 11 mei gepland staat, door te laten gaan. Besloten
wordt daarom om de cursus als geheel te verplaatsen naar de tweede helft van het jaar.
In de tussentijd staan de ontwikkelingen binnen het Platform op het terrein van duurzame
ontwikkeling echter niet stil. Zo neemt Frits Thijssen namens het Platform deel aan het
Nationaal Congres over Milieu en Ontwikkeling Voorzet voor UNCED dat het NCO samen met
het Platform Brazilië ’92 op 16 mei in de RAI te Amsterdam organiseert: ‘Het slotdocument van
het Platform (Brazilië ‘92) zal op deze dag worden aangeboden aan de politiek, zodat die
tijdens de UNCED rekening kan houden met de wensen van vele maatschappelijke organisaties.
Minister-president Lubbers zal zijn reactie geven op de aanbevelingen in ‘Voorzet voor
UNCED’. NCO en Platform zien UNCED niet als een eindpunt, maar als een begin. Het begin
van een discussie over milieu en ontwikkeling, over de herverdeling van de milieugebruiksruimte, over de wijze waarop Nederland haar beslag op deze ruimte kan beperken om zo ruimte
te scheppen voor ontwikkelingslanden. Een discussie tussen zeer uiteenlopende organisaties, die
ieder hun steentje bij zullen moeten dragen aan een duurzame ontwikkeling. Een discussie ook
met de overheid, die een belangrijke rol speelt bij het verwezenlijken van de veranderingen die
noodzakelijk zijn.’
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De uitgestelde cursus die COS-Nijmegen aan de Platformleden geeft en die op 22 en 29
september in twee delen plaatsvindt in Bezoekerscentrum De Watermolen, levert 13 deelnemers
op: ‘Hoe nu is in de chaos rond het begrip duurzame ontwikkeling orde te scheppen? Vanuit
konkrete voorbeelden zullen we in deze kursus relevante aspekten voor een duurzame ontwikkeling de revue laten passeren. Daarbij is zowel aandacht voor milieu- alsook voor ontwikkelingsbelangen. Aan het einde van de kursus hebben de deelnemers/sters een beter inzicht in wat
duurzame ontwikkeling inhoudt en hoe zij dit in hun verder werk kunnen gebruiken. De kursus
heeft verder als doel deelnemers/sters uit verschillende organisaties met elkaar in gesprek te
brengen, met respekt voor elkaars standpunten.’

Milieudefensie treedt toe tot Platform
Belangrijker echter nog dan deelname aan de COS-cursus is in die septembermaand is het
besluit van de Arnhemse afdeling van de Vereniging Milieudefensie om toe te treden tot het
Platform. Daarmee worden de Platformgelederen niet alleen versterkt met een krachtige
actiegroep die sinds de oprichting in 1971 over een behoorlijke staat van dienst beschikt, maar
wordt bovendien invulling gegeven aan het al langer gewenste vierde beleidsterrein van het
Platform, namelijk dat van milieu en duurzame ontwikkeling. De toetreding van Milieudefensie,
met Marion van Maanen als eerste vertegenwoordigster, vindt
plaats op de Platformvergadering van 3 september 1992, op dezelfde bijeenkomst als waarin Henny Beijer welkom wordt geheten als
de nieuwe vertegenwoordigster van de Arnhemse afdeling van de
Raad van Kerken. Voor haar zal deze functie het begin zijn van
een lange staat van dienst binnen het Platform, niet alleen als de
contactpersoon voor de Raad van Kerken, maar ook als bestuurslid
van het Platform zelf.
Overigens vinden op deze Platformvergadering nog andere wisselingen plaats. Zo treedt Anne Salomé wegens tijdgebrek terug als
vertegenwoordigster van het Derde Wereld Centrum Arnhem en
wordt ook Janet Joosten als vertegenwoordigster van Opo Doro van de ledenlijst afgevoerd
omdat het maar niet lukt om met haar in contact te komen.
Pogingen in deze maand om nog meer organisaties te betrekken bij het Platformwerk leveren
vooralsnog echter niets op. Zo kampt het Anti-Discriminatiebureau ADB met een te hoge werkdruk en vindt de Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten (STIOC) dat ze als werkgroep van de Raad van Kerken Arnhem al voldoende informatie uit het Platform krijgt. Ook de
Stichting Vluchtelingenwerk wordt benaderd, maar daar wordt een lidmaatschap van het Platform niet tot de kerntaken van de stichting gerekend. Ook de Stichting Doca wordt opnieuw
benaderd, maar binnen deze stichting vreest men voor te veel bureaucratie. Niettemin wordt een
oriënterend gesprek toegezegd. De Arnhemse afdeling van Amnesty International tenslotte zegt
toe het lidmaatschap van het Arnhemse Platform opnieuw voor te zullen leggen aan het landelijk bestuur. Het lidmaatschap van het El Salvador Komitee (ESK) wordt nog even aangehouden
in afwachting van nader contact met woordvoerder Theo van Amerongen van het comité
(waarna toetreding alsnog zal plaatsvinden), terwijl de Islamitische Ahmadijah Vereniging
Gelderland, na in het voorjaar nog belangstelling voor een lidmaatschap te hebben getoond,
niets meer van zich laat horen en om die reden ook van de lijst wordt afgevoerd. Hetzelfde geldt
voor het Koerdisch Kultureel Centrum (KKC).

Ledenlijst per 16 september 1992
Aan de hand van de nieuwe ledenlijst wordt in september de clusterindeling bijgewerkt. Cluster
1 (IKV-kernen c.a.) telt drie organisaties: de Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid met Bert Oostveen
als vertegenwoordiger, de stichting Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen, vertegenwoordigd door Henk Grijzen en de IKV-Commissie Raad van Kerken met Bill van Kouwenhoven als
vertegenwoordiger.
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Cluster 2 (radicale vredesorganisaties) telt drie organisaties: Geweldloze Weerbaarheid met
Wim Onderstal als vertegenwoordiger en Kerk en Vrede met Aris Kon en ‘t Kan Anders met
Marinus Dijkerman als de respectievelijke vertegenwoordigers. Omdat er noodgedwongen maar
zes clusters zijn – vanwege de zes vertegenwoordigers in de raadscommissie Vrede en
Ontwikkeling – wordt het nieuwe lid Milieudefensie-Arnhem met Marion van Maanen als vertegenwoordigster, bij dit tweede cluster ingedeeld.
Cluster 3 (na lang zoeken naar een naam ‘vrije wereldbelangen’ gedoopt) telt de beide vredesorganisaties ter rechterzijde van het spectrum, VOKS en ICTO, met respectievelijk Dick Engelsman en Cees de Kramer als vertegenwoordigers.
Cluster 4 (kerkelijke organisaties) telt ook slechts twee groepen: de Raad van Kerken met
Henny Beijer als vertegenwoordigster en MOV-groepen RK Kerk, vertegenwoordigd door Frits
Thijssen.
Cluster 5 (landelijke organisaties) telt vier organisaties: Novib/Unesco Arnhem, vertegenwoordigd door Rudi Manhoef, Unicef-Arnhem vertegenwoordigd door Roel Jager, de Wereldwinkel
vertegenwoordigd door Bernd Lamprecht en de Bahá’í Gemeenschap met Will Bijloo als
vertegenwoordiger.
Cluster 6 (landencomitées) tenslotte telt de meeste organisaties: het Nicaragua Komitee met
Aart Lips als vertegenwoordiger, het El Salvador Komitee met Theo van Amerongen als vertegenwoordiger, Internationale Jeugduitwisseling met Kees Kentin als vertegenwoordiger, het
Platform Arnhem tegen Apartheid met Will Hagedoorn als vertegenwoordigster, Opo Doro met
Chris Meurs als vertegenwoordiger en als laatste de Stichting Barron, Bonni en Joliquer vertegenwoordigd door Ali Vochteloo.
One World ‘92
Het bovengenoemde congres Voorzet voor UNCED is in die meimaand niet de enige aanzet in
Nederland tot de UNCED-conferentie van juni, ook de internationale actiedag One World ’92
die op 30 mei dat jaar in tal van Europese steden wordt gehouden, staat in het teken van ‘Rio’.
Opgezet door het Noord-Zuid Centrum van de Raad van Europa, wordt de manifestatie in
Nederland in alle provinciale hoofdsteden gehouden, waaronder in Arnhem. De Arnhemse Courant kondigt het programma al twee weken van tevoren aan: ‘Het Arnhemse programma bestaat, naast een aantal toespraken uit een optreden van het wereldmuziekensemble ‘Waarschuwing voor de Scheepvaart’ en een voorstelling van de Russische theatergroep Mayatnik.
Laatstgenoemde brengt een programma dat handelt
over de problematiek van het Aralmeer in Oezbekistan. Mayatnik toert dezer dagen door Europa en
is in ons land alleen in Arnhem te zien.’
Aan de actiedag, een initiatief van een groot aantal
Europese omroepen waaronder de NOS, wordt in
Arnhem deelgenomen door het cultureel centrum
Jacobiberg, het Buro voor Muziek en Theater Paul
Wijtvliet. Dagblad de Gelderlander op 20 mei in
een toelichting: ‘De bedoeling is om in de maand
mei zoveel mogelijk mensen in Europa te bereiken
door middel van een serie televisieprogramma’s. De NOS zendt een zestal programma’s uit van
televisiemakers uit Brazilië, Burkina Faso, Trinidad, India, Libanon en de Filippijnen. In
Nederland wordt de One World-actiedag gecoördineerd door de Nationale Commissie voorlichting en bewustwording Ontwikkelingssamenwerking NCO.’
Op de Jansplaats in het centrum van Arnhem zal op die dag (de jaarlijkse Straattheaterdag) een
reusachtige beukenboom worden opgericht waaraan papieren vogels gehangen zullen worden
die symbool staan voor de verscheidenheid van het aardse bestaan, een actie die in twaalf Europese landen op hetzelfde moment zal worden gehouden.
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Natuur, milieu en ruimte
De toetreding van Milieudefensie tot het Platform is niet het enige memorabele feit in 1992 op
het gebied van plaatselijk milieubeleid. Ook binnen de gemeentelijke organisatie zelf hangt
verandering in de lucht.
‘Enige tijd geleden is door de dienst Stadsontwikkeling en de dienst Milieu en Openbare Werken geconstateerd dat de afstemming tussen het milieubeleid en het ruimtelijk ordeningsbeleid
binnen de gemeente Arnhem niet optimaal is.’
Met deze zin begint een notitie van beide diensten aan de gemeenteraad waarin het voorstel
wordt gedaan om een ‘nauwere verweving aan te brengen tussen de twee beleidsvelden.’ Het zal
nog twee decennia duren voordat het tot een werkelijke ‘ontschotting’ komt van de gemeentelijke diensten in Arnhem (namelijk door de opheffing van de afzonderlijke diensten), maar de
eerste aanzet daartoe vindt in mei ‘92 plaats met het uitkomen van de nota Natuur, milieu en
ruimte. De nota is het resultaat van een onderzoek dat in het kader van de opleiding tot milieubeleidsadviseur in Nijmegen is uitgevoerd. Doel van het onderzoek is na te gaan wat de mogelijkheden voor de gemeente Arnhem zijn om ‘haar ecologische en milieudoelstellingen, voor zover ze een ruimtelijke component hebben, te integreren in het ruimtelijk beleid.’ Belangrijkste
aanbeveling uit het onderzoek is om over het grondgebied van de gemeente een ecologische
structuur aan te brengen ‘die het mogelijk maakt natuurlijke en landschappelijke waarden
duurzaam in stand te houden, te herstellen en te ontwikkelen.’
Deze te ontwikkelen structuur zou, aldus de onderzoekers in hun rapport, moeten bestaan uit
kerngebieden waar de natuur een bakermat vormt voor haar eigen voortbestaan (delen van de
Veluwe en de uiterwaarden), uit groengebieden die als buffer moeten fungeren tussen deze
kerngebieden en het stedelijk gebied en uit verbindingszones waar doorheen flora en fauna zich
kunnen verspreiden.
Het plan staat niet helemaal op zichzelf. Ook in het natuurbeleidsplan van de rijksoverheid
wordt de noodzaak van deze natuur- en milieubeschermende maatregelen beklemtoond. Bovendien worden gemeenten geacht deze maatregelen te nemen in samenhang met provinciaal beleid
en het beleid van buurgemeenten, waardoor er een landelijk dekkend netwerk van ecologische
verbindingen kan ontstaan. Voor Arnhem blijkt er op dat vlak nogal wat werk aan de winkel:
‘Uit de beschrijving van de huidige situatie blijkt dat de kerngebieden en de groengebieden versnipperd en aangetast zijn en de verbindingszones willekeurig zijn gekozen. Zonder verbindingszones en kerngebieden is de ecologische structuur niet levensvatbaar.’ Kortom, er dienen
snel maatregelen genomen te worden: ‘Bij alle besluiten met ruimtelijke consequenties die door
het stadsbestuur genomen worden, moet de ecologische structuur als een van de uitgangspunten
dienen. Als de ecologische structuur wordt aangetast, moeten er in ieder geval alternatieven geboden worden.’
Het ontwikkelen van ecologische structuren als
voorwaarde voor het overleven van natuur en milieu op lokaal gebied, zal nog vaak onderwerp van
discussie worden. Net zoals de confrontatie in Rio
de Janeiro ging tussen milieu- en economische
doelen, zo zal ook in Arnhem (maar ook landelijk:
de telkens weer onder druk komende Ecologische
Hoofdstructuur, EHS) de strijd gaan tussen milieudoelen en economische doelen, vooral in tijden van
bezuiniging.
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Hoofdstuk 9

Haalbaarheidsonderzoek Vredescentrum
In een eerder hoofdstuk van dit deel is het voorstel van de Arnhemse fractie van GroenLinks
besproken om te onderzoeken of in Arnhem een vredescentrum opgezet zou kunnen worden. Dit
voorstel leidt in het voorjaar van ’92 tot het formeren van een werkgroep waarin behalve vertegenwoordigers uit het Platform Vrede, Ontwikkeling en Mensenrechten ook de Stichting Arnhem-Lima, het Anti-Discriminatie Bureau, Bezoekerscentrum (annex milieucentrum) De Watermolen, de Stichting Demotech en van buiten de stad de Novib en COS-Nijmegen zitting hebben. Verder nemen uit het actiecircuit de alternatieve bibliotheek Ongebonden, antifascisme
groep De Vonk en de stichting Doca deel. Deze werkgroep komt in het voorjaar van 1992 driemaal bijeen waarna voorzitter Jan Berkelder en secretaris Jan Ram zich in de zomer aan het
uitwerken van de gevoerde discussie zetten.
Onder de kop ‘Onderzoek naar haalbaarheid vredescentrum’ laat dagblad de Gelderlander op
10 juni van dat jaar in een tussenbericht Vront-ambtenaar Jan Ram uitvoerig aan het woord: ‘Op
een moment dat bibliotheken en maatschappelijke organisaties op de achterste benen staan omdat er moet worden bezuinigd, is de opzet van een nieuw centrum waarschijnlijk geen populair
onderwerp. Toch denk ik dat zo’n centrum een belangrijke rol kan spelen bij sociale vernieuwing in de wijken. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de aandacht die het centrum kan geven
aan discriminatie en racisme.’ Hoewel over de vormgeving van het centrum in deze fase van
het onderzoek nog niet zo veel te zeggen valt, heeft Jan Ram er al wel ideeën over: ‘Het centrum moet een soort bedrijvenverzamelgebouw worden waar allerlei informatie te vinden is,
bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten, vredesbeleid en discriminatie. De betrokken
groeperingen kunnen er zelf activiteiten houden en het is mogelijk gezamenlijke programma’s
op te zetten. Of het nu gaat om radicale of wellicht wat meer behoudende visies, alles kan in het
centrum bij elkaar komen.’

Tussenrapportage
Op 1 september ’92 stuurt Jan Ram het Tussenrapport Haalbaarheidsonderzoek Centrum voor
Vrede, Ontwikkeling en Interculturele Solidariteit naar de leden van het Platform: ‘U ontvangt
hierbij bovengenoemd rapport ter kennisneming. Het
is nadrukkelijk een tussenstand van zaken. Uit verdere
discussie zal moeten blijken of de inhoud voldoende
basis biedt om het onderzoek in de voorgestelde
richting voort te zetten.’
Pijnlijk voor de Platformleden en andere betrokkenen
is echter dat de voorlopige conclusies van het tussenrapport al een dag eerder in de krant staan. Ook de
werkgroepsleden – tien in getal – kennen de inhoud
van het rapport nog niet en voelen zich overrompeld.
Onder de kop ‘Vredescentrum lijkt kansloos’ meldt de
Gelderlander op 31 augustus 1992: ‘De kans dat er in
Arnhem een vredescentrum komt, lijkt bekeken. In opdracht van het Arnhemse college van burgemeester en
wethouders is het afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van zo’n centrum. De tussentijdse conclusie is somber: de betrokken belangenorganisaties en actiegroepen zouden behoud van hun
eigen identiteit belangrijker vinden dan samenwerking
voor hetzelfde doel.’
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Het is de vraag of met deze conclusie recht gedaan wordt aan de inzet van de Arnhemse organisaties op het gebied van vrede, ontwikkeling, racismebestrijding en wat dies meer zij. In voorgaande hoofdstukken hebben we kunnen zien hoe ook binnen het Platform een grote diversiteit
aan meningen over actie- en organisatievormen bestaat. Ook verschillen in visie op maatschappijinrichting en verschillen in politieke voorkeur hebben de samenwerking binnen het Platform
doorgaans niet in de weg gestaan. Slechts een enkele maal hebben deze verschillen tot ernstige
meningsverschillen geleid (zoals de perikelen rond het lidmaatschap van de NZAW), maar
grosso modo hebben de organisaties door de jaren heen samen door één deur gekund.
Hetzelfde geldt voor de organisaties uit het actiecircuit die aan de discussie rond een mogelijk
vredescentrum hebben deelgenomen. Ook bij hen hebben door de jaren heen onderling wel meningsverschillen gespeeld, maar de solidariteit met elkaar en elkaars werk heeft toch altijd de
boventoon gevoerd.
Nogmaals de Gelderlander naar aanleiding van het standpunt van de opstellers van de
tussenrapportage, Jan Ram en Jan Berkelder: ‘Het tweetal heeft echter de ‘teleurstellende’ indruk dat verreweg de meeste belangstellenden vooral uit zijn op vergaderruimte en andere faciliteiten die het centrum zou kunnen bieden. Het doel van het centrum, gezamenlijk werken aan
bewustwording op het terrein van vredesbevordering, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en mondiale milieuproblemen, zou daaraan ondergeschikt zijn.’
Dat de 17 organisaties die bij het haalbaarheidsonderzoek betrokken zijn vrijwel allemaal kampen met gebrek aan vergaderruimte en (betaalbare) faciliteiten, is in een eerder hoofdstuk van
dit deel al aan de orde gekomen. Een goede infrastructuur staat doorgaans borg voor betere
resultaten, dat geldt ook voor lokaal vredes- en onwikkelingswerk. Ook waar het de noodzaak
tot onderlinge samenwerking betreft, zijn basisfaciliteiten een voorwaarde voor het doen slagen
van die samenwerking, zeker wanneer het om samenwerking op lange termijn gaat.
De opstellers van het tussenrapport lijken bovendien voorbij te gaan aan het feit dat de werkgroepleden en overige Platformvertegenwoordigers hun werk vrijwillig doen. Niet alleen beschikken zij niet over de gemeentelijke faciliteiten waar de opstellers wel over beschikken, maar
de meesten van hen beschikken evenmin over vergelijkbare salariëring en doen hun vrijwilligerswerk vaak met een studiebeurs of een bijstandsuitkering.
De Gelderlander over het door de deelnemers gewenste model van samenwerking zoals in het
tussenrapport wordt beschreven: ‘De overgrote meerderheid wil een federatieve opzet. Dat wil
zeggen dat het vredescentrum een verzamelgebouw zou moeten worden waarin de verschillende
organisaties, met behoud van hun zelfstandigheid, activiteiten uitvoeren. Met enige regelmaat
zouden de gebruikers iets samen kunnen organiseren. De twee onderzoekers menen echter dat
dit model niet ver genoeg gaat. Het risico dat ieder de eigen stellingen blijft betrekken, is volgens hen te groot. Zij hebben dan ook de voorkeur voor de stichting van een zelfstandig vredescentrum, met een eigen activiteitenprogramma waar gebruikers van het centrum op inhaken.’

Extra Platformvergadering
De tussentijdse conclusies van de opstellers van het rapport komen hard aan bij de betrokken
organisaties. Voor de groepen uit het actiecircuit is het de zoveelste bevestiging van hun indruk
dat met een instantie als de gemeente niet valt samen te werken. Zij beschouwen hun deelname
aan de werkgroep als verspilde moeite en hun inzet bij de gevoerde discussie als tijdsverlies en
haken af. Met uitzondering van de stichting Doca die, zoals we nog zullen zien, met een
tegeninitiatief komt.
Omdat het tussenrapport op de agenda is gezet van de vergadering van de Commissie vrede en
ontwikkeling van 21 september, wijdt het Platform een week eerder, op 15 september, een extra
vergadering aan het verschijnen van de tussenrapportage.
Hoewel de beide opstellers in hun slotwoord van het rapport benadrukken dat het woord nu aan
de politiek en aan het particulier initiatief is, is de toon voor de discussie al gezet: ‘We zijn ons
er heel goed van bewust dat hiermee een verrassende draai wordt gegeven aan het oorspronkelijke globale idee voor een ‘centrum’. Maar gezien de eerste ervaringen in de diskussie kunnen
we naar onze mening niet veel anders dan dat ‘centrum’ vooralsnog als niet te verwezenlijken
achten.’
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Het rondje langs de vertegenwoordigers in de Platformvergadering maakt duidelijk dat niet
alleen een gevoel van teleurstelling overheerst, maar dat menigeen zich bovendien beledigd
voelt door de argumentatie in het tussenrapport. Wel wordt de mening van de opstellers onderschreven dat het moeilijk zal worden om een centrum te realiseren waarin zoveel verschillende
gezindten onder één dak tot vruchtbare samenwerking moeten komen. Dat de vredes- en Derde
Wereldbeweging in Arnhem een grote mate van versnippering kent, wordt evenmin ontkend.
Maar die diversiteit aan groepen en overtuigingen heeft in de hoogtijdagen van het vredes- en
ontwikkelingswerk een enorme mobilisatie onder de bevolking toch ook niet in de weg gestaan.
Dus waarom zou dat ook niet op lokaal niveau kunnen?
De Platformleden besluiten de discussie met een stemming. Zeven leden stemmen voor een
vervolg op het haalbaarheidsonderzoek, drie leden zien er gen heil meer in en stemmen tegen,
terwijl één Platformlid zich van stemming onthoudt.

Reacties in de pers
Na de eerste berichtgeving komt de plaatselijke pers in de loop van september terug op het
onderwerp ‘Vredescentrum’. Onder de kop ‘Vredescentrum in Arnhem kansloos door ‘hokjesgeest’’ citeert verslaggeefster Wilma de Cort in de Gelderlander van 12 september 1992 uitvoerig uit het tussenrapport: ‘Terwijl de wereld meer dan ooit sinds vijftig jaar wordt verscheurd door tegenstellingen, haat, onderdrukking, nationalisme en geweld, zijn de Arnhemse
bewustwordingsorganisaties geobsedeerd door hun eigen onderlinge verschillen. Van hen die
zich inzetten om ook in de lokale samenleving de tegenstellingen te bestrijden, vernemen we
weinig méér dan de behoefte aan vergaderruimte.’ Het valt te verwachten dat de plaatselijke
pers, toch al geen fan van die lastige actiegroepen in de stad, de verwijtende toon uit het
tussenrapport oppakt en doorgeeft aan het lezerspubliek. Maar de negatieve invloed die ervan
uitgaat op zowel de betrokken organisaties als op de lokale
politiek die over de oprichting van een vredescentrum met
gemeentelijke steun een besluit zal moeten nemen, dient
toch niet te worden onderschat. De conclusie in het
bewuste artikel luidt namelijk dat ‘Vergeleken met de jaren
zeventig en tachtig in de Arnhemse actiewereld flink de
klad (is) gekomen. Een van de oorzaken is vermoedelijk de
economische recessie die ervoor zorgde dat veel mensen
vooral door hun eigen zorgen in beslag werden genomen.’
Het feit dat de actievoerders in die periode jarenlang op
hun tenen hebben moeten lopen en tegen een negatieve
pers moesten opboksen, ontgaat de verslaggeefster. Pas
toen een meerderheid van de bevolking zich tegen kruisraketten en nieuwe kerncentrales uitsprak, maakte de gevestigde pers in haar berichtgeving qua toon een draai van
honderdtachtig graden en schreef ze – enige tijd – met
begrip en sympathie over al die duizenden demonstranten.
De Arnhemse Courant is een stuk milder over het perspectief van een vredescentrum, zo blijkt uit de editie van 4 september ‘92. Onder de kop ‘Derde
Wereld-festival in 1994’ citeert de krant Jan Berkelder als een van de opstellers van het tussenrapport, die de organisatie van een dergelijk festival ziet als een opstapje om misschien alsnog
uit te komen op een permanent vredescentrum in Arnhem: ‘Als je daarmee mensen bij elkaar
kunt brengen en eventueel sponsors kunt interesseren, dan creëer je wellicht een basis om toch
tot een permanent Derde Wereld-centrum te komen. Die is er nu niet, maar zo’n evenement kan
de mensen beter op de materie wijzen. Misschien leidt dat dan tot het uitwerken van het eerste
plan. Dan maar via een omweg.’
In de twee jaar die volgen zal er vanuit de vredes- en Derde Wereldbeweging veel aan activiteiten worden ondernomen, maar het gedroomde vredescentrum zal er geen centimeter door
dichterbij komen, zoals we in de navolgende hoofdstukken zullen zien.
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Tegenonderzoek stichting Doca
Het lukt de Platformvertegenwoordigers in de Commissie vrede en ontwikkeling om tijdens de
vergadering van 21 september uitstel van de besluitvorming te krijgen. Tot 1 januari 1993, zo
wordt besloten, zal het Platform de gelegenheid krijgen het tussenrapport nader te bestuderen en
met een inhoudelijke reactie te komen.
Van dat uitstel maakt de stichting Doca (Dokumentatiecentrum Arnhem) gebruik om met een
tegenonderzoek te komen. Van meet af aan – en op uitnodiging van Bureau Vront – betrokken
bij de discussie over de haalbaarheid van een stedelijk vredescentrum, zijn de bestuursleden van
de stichting geërgerd en verontwaardigd over de door de opstellers van het rapport gevolgde
procedure. Net als de Platformleden zijn ook zij overrompeld door de tussentijdse conclusies.
En net als menig Platformlid ervaren ook zij de inhoud van het rapport als verwijtend en op
sommige punten zelfs denigrerend. Besloten wordt daarom een inventariserend onderzoek te
doen bij alle maatschappelijke organisaties in Arnhem die raakvlakken hebben met het vredesen ontwikkelingswerk in de stad. Uit de rondzendbrief van 15 oktober 1992: ‘In december ’91
werd door alle politieke partijen in de gemeenteraad van Arnhem een motie aangenomen,
waarin is voorgesteld een onderzoek te doen naar de oprichting van een Vredescentrum in onze
stad. Behalve op het gebied van vredesvraagstukken zou dit centrum ook als informatieplek
moeten dienen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten enz. Eind augustus van dit jaar kwam de gemeente tot de voorlopige konklusie dat zo’n centrum in Arnhem niet
haalbaar zou zijn. Er zou te weinig draagvlak voor wezen onder de betrokken organisaties. Ook
zou er op het gebied van Derde Wereld en oorlog en vrede in Arnhem te weinig aan aktiviteiten
plaatsvinden.
Het is de vraag in hoeverre deze konklusies juist zijn. In Arnhem zijn 36 organisaties aktief op
het gebied van ontwikkelingssamenwerking en vredesproblematiek en er zijn in de afgelopen
jaren wel degelijk veel initiatieven geweest op deze terreinen.
Tot het eind van dit jaar hebben organisaties die met de gemeente in overleg zijn over de
oprichting van een Vredescentrum de tijd gekregen om meer gestalte te geven aan de plannen.
Doca heeft daarom voorgesteld een onderzoek te doen naar de mening van organisaties in Arnhem die aktief zijn op maatschappelijke gebieden die raakvlakken hebben met ontwikkelingswerk, zoals jongerenwerk, migrantenwerk, emancipatiewerk, milieugroepen enz. om hun mening te polsen over de wenselijkheid van een Vredescentrum in Arnhem. Daarom het verzoek
om op bijgaand handtekenformulier uw mening hieromtrent te geven.’
Behalve het verzoek om een reactie wordt de actieve vredes- en ontwikkelingsorganisaties
gevraagd om knipsels en pamfletten te kopiëren over hun activiteiten in de voorbije paar jaar
om op die manier tegenwicht te bieden aan de stelling in het tussenrapport dat sprake is van een
‘steeds zieltogender wereldje van vredes- en ontwikkelingsgroepen in Arnhem. Al enige jaren
hadden geen aktiviteiten van betekenis in Arnhem het licht gezien.’
Op de rondzendbrief van 15 oktober volgt in oktober en november een drietal rondzendbrieven
waarin verslag wordt gedaan van de vorderingen in het tegenonderzoek.
Het Platform komt op 16 december ’92 voor de tweede maal in een speciale vergadering bijeen
om over het Vredescentrum te overleggen. Te gast op die avond is Ed Bruinvis die namens de
stichting Doca verslag doet van de tussentijdse reacties op de enquête. Ook ambtenaar Jan Ram
is bij de vergadering aanwezig en oppert de mogelijkheid om alsnog tot een centrum te komen.
De haalbaarheid zou in de ogen van de gemeente namelijk kunnen worden vergroot indien er
vanuit het ‘particulier initiatief’ met ‘goede argumenten en concrete maatregelen’ wordt
gekomen. De vragen die aldus notulist Will Bijloo dan positief beantwoord zouden moeten
worden, luiden: ‘Wat is de meerwaarde van een dergelijk centrum waar het gaat om publieksgerichtheid? Kan zo’n centrum een educatieve functie krijgen? Kan het helpen bij het vergroten
van de betrokkenheid van de Arnhemse bevolking bij het plaatselijke vredes- en ontwikkelingswerk en activeert het mensen dan ook? Zou het centrum een soort werkplaats kunnen worden
voor vrede van waaruit gezamenlijke acties voortkomen? Worden er voorlichtingscampagnes
opgezet die het opkomend racisme structureel aanpakken? En, wat de financiën betreft, zouden
sponsoren zich aangetrokken voelen om het centrum te ondersteunen?’
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Conclusies tegenonderzoek
De conclusies van het tegenonderzoek door Doca verschijnen op 11 januari 1993 in de vorm
van een bundel van 150 pagina’s dik. Een fors uitgevallen document dus dat het gevolg is van
het opnemen van alle reacties die door de aangeschreven organisaties zijn ingestuurd. Uit het
persbericht van Doca: ‘Met ons tegenonderzoek enquêteerden wij alle ons bekende organisaties
die aktief zijn binnen het vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem (36 in totaal). Van 20 organisaties kregen we niet alleen een positief antwoord met betrekking tot de vraag naar de zin van
en de behoefte aan een vredescentrum in Arnhem, maar bovendien bleken 18 van hen op voorhand toe te kunnen zeggen daar een structurele dan wel ondersteunende taak in te zullen
leveren.
Daarnaast is door ons onderzocht hoe het staat met de inzet
in Arnhem op het gebied van vredeswerk en Derde Wereldsolidariteit. We kwamen daarbij tot een overzicht van 32
aktiviteiten in de onderzoeksperiode van 3 maanden. Dat wil
zeggen, gemiddeld om de 3 dagen in Arnhem een aktie op dit
gebied, variërend van een fakkeloptocht tot een inzamelingsaktie en van standverkoop tot een manifestatie of informatieavond. Gezien het feit dat het hier vrijwel uitsluitend vrijwilligerswerk betreft, lijkt ons aangetoond dat dat er van uitgeblustheid bepaald geen sprake is en dat deze negatieve kwalifikatie van de zijde van het gemeentelijk Bureau Vront misplaatst is.
Naar onze mening is met ons onderzoek voldoende aangetoond dat er wel degelijk draagkracht is onder de Arnhemse
organisaties om tot een vredescentrum te komen in onze
stad.’
Twee dagen later worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd in de vergadering van het Platform Vrede, Ontwikkeling en Mensenrechten. Bernd Lamprecht, in het Platform de Wereldwinkel vertegenwoordigend, heeft met ingang van het nieuwe jaar het voorzitterschap van Frits Thijssen overgenomen.
Hij stelt voor om nog in de vergadering zelf tot een gezamenlijk standpunt te komen met het
oog op de naderende bijeenkomst van de Commissie vrede en ontwikkeling waar het onderwerp
ook op de agenda staat: ‘De meerderheid van de vergadering heeft het gehele rapport nog niet
kunnen lezen maar, gelet op de beschreven conclusie, zijn de meeste leden van oordeel dat de
verstrekte informatie voldoende grond biedt om de ideeën tot de oprichting van een
Vredescentrum verder te ontwikkelen. Een step-by-step uitwerkingsplan is aan te bevelen, met
als einddatum september 1994.’
De maand september 1994 wordt niet toevallig gekozen want de opstellers van het tussenrapport
hebben die septembermaand ook al eens genoemd als een mogelijke opstap tot het alsnog oprichten van een vredescentrum.
Om ook tijdens de commissievergadering goed beslagen ten ijs te kunnen komen, hebben Marion van Maanen, Bernd Lamprecht en Frits Thijssen namens het Platform het vredescentrum in
Antwerpen bezocht. Dat centrum fungeert als regionale draaischijf in Vlaanderen, waar jaarlijks
maar liefst twintigduizend scholieren komen om er geïnformeerd te worden over racismebestrijding en thema’s over oorlog en vrede. Omdat het Vlaamse centrum bovendien een permanente tentoonstelling heeft over de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, ontstaat het idee om
ook in Arnhem een dergelijke permanente expositie in te richten. Die zal er inderdaad komen,
niet in een vredescentrum weliswaar, maar in een speciale expositieruimte aan de voet van de
John Frost-brug.
Voorzitter Bernd Lamprecht richt zich per brief op 25 januari 1993 tot de Commissie vrede en
ontwikkeling die drie dagen later bijeenkomt: ‘Het thans voorliggende onderzoeksrapport van
de stichting Dokumentatiecentrum Arnhem d.d. januari 193 sterkt ons in ons standpunt dat er
wel degelijk draagvlak voor een dergelijk initiatief te vinden is binnen het particulier initiatief.
Het Platform is in die mening nog gesterkt na een bezoek aan het Vredescentrum te Antwerpen.
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Dat centrum heeft zich, na een moeilijke start, in de vijf jaar van haar bestaan, opgewerkt tot
een centrum met een, op educatief gebied, regiofunctie.
Het Platform dringt er daarom bij uw commissie op aan om thans niet te besluiten u terug te
trekken of u anderszins afzijdig op te gaan stellen met betrekking tot de afronding van het haalbaarheidsonderzoek.’
Kort en goed wordt van de commissie verwacht, zoals Bernd Lamprecht het Platformstandpunt
verwoordt, dat de Platforminbreng in de commissie serieus genomen wordt en niet langer van
de organisaties verlangt dat zij met een concreet plan komen, maar hun de ruimte biedt om het
haalbaarheidsonderzoek samen met de gemeente voort te zetten.

Reactie van Bureau Vront
Twee dagen later, en dus één dag voor de Commissie vrede en ontwikkeling bijeenkomt, reageert het gemeentelijk Bureau Vront op zowel het tegenrapport van de stichting Doca als op de
brief van Platformvoorzitter Bernd Lamprecht. Onder de titel ‘Kanttekeningen (geen
tegenkantingen) bij de conclusies van het Platform uit het tegenonderzoek van Doca’ beaamt
Vront-ambtenaar Jan Ram dat het haalbaarheidsonderzoek van hem en medeopsteller Jan Berkelder niet goed gevallen is bij de vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem en dat dit
‘teleurstelling en verontwaardiging’ veroorzaakt heeft: ‘Men was van mening dat het onderzoek
ten onrechte was afgebroken en een eenzijdig en vooringenomen beeld gaf van de aktiviteiten,
werkwijzen en vitaliteit van het particulier initiatief.’ Het door Doca uitgevoerde tegenonderzoek geeft aan, zo stelt hij vast, dat er blijkbaar wel draagvlak onder de organisaties is om tot
voortzetting van het haalbaarheidsonderzoek over te gaan. Daarbij geeft hij vier mogelijkheden
aan. Ofwel de gemeente houdt vast aan de conclusies uit het tussenrapport van augustus ‘92 dat
voortgaan op deze weg niet verantwoord is. Ofwel er kan bezien worden of het milieu-educatiecentrum De Watermolen mogelijkheden biedt om er ook de thema’s vrede en Derde Wereld in
onder te brengen. De derde mogelijkheid is om toe te werken naar een zelfstandig informatiepunt, een soort VVV voor de vrede zoals door de stichting Internationale Jeugduitwisseling is
voorgesteld. De vierde mogelijkheid is verder werken aan het haalbaarheidsonderzoek inclusief
een berekening van investerings- en exploitatiekosten.
Voor wat betreft deze vierde mogelijkheid heeft Jan Ram nog wel een goede raad voor het Platform: ‘Een advies om door te gaan met onderzoeken zal vergezeld moeten gaan van een redelijk
uitzicht op een financiële betrokkenheid van de gemeente. In dat kader moet voor dit moment
worden vastgesteld, dat de gemeentebegroting na de Heroverwegingsoperatie geen millimeter
ruimte biedt voor nieuwe initiatieven. De blik zal daarom gevestigd moeten zijn op een nieuw
bestuursakkoord na de verkiezingen in 1994. Het verdient daarom aanbeveling dat het Platform
in de komende periode contact zoekt met de politieke partijen om het belang van het beoogde
centrum duidelijk te maken, met de nadruk op het belang voor de totale Arnhemse gemeenschap. De opstelling van verkiezingsprogramma’s is aanstaande. Deze programma’s zijn bij
collegevorming uitgangspunten voor het bereiken van een bestuursakkoord voor de jaren 1994
tot 1998. Langs deze weg kan het centrum op de politieke agenda komen en afgewogen worden
tegen andere politieke wensen en mogelijke keuzen.’
Bij de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen binnen het Platform zal het lezen van dit
advies ongetwijfeld een déjà vu-gevoel hebben opgeroepen. Jarenlang schreven en belden de
leden van de Werkgroep Politieke Partijen van de SAV raadsleden om begrip te kweken voor
het belang van een gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid. Bij elke raadsverkiezing weer
werden de partijprogramma’s opgevraagd om te zien of die inzet ook vruchtbaar was geweest en
maar al te vaak bleken toezeggingen niet of onvoldoende te zijn nagekomen.
Overigens heeft de goede raad van Jan Ram nog een noot in zijn kanttekening: ‘Indien een
dergelijke afweging gunstig uitvalt, is het goed denkbaar dat de gemeente de voorwaarde stelt,
dat het particulier initiatief tenminste 50% van de stichtings- en exploitatiekosten opbrengt. De
participatie van de gemeente kan tevens inhouden, dat de gemeente geen subsidies meer verstrekt aan organisaties, die het centrum niet willen benutten voor hun publieksgerichte aktiviteiten.’
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Zoals het ambtelijke en politieke stukken vaak betreft, is het ook hier de kunst om tussen de
regels door te lezen: de vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem moeten niet denken dat
hun vrijwillige inzet beloond wordt, zij worden geacht hun maatschappelijke inzet ook grotendeels zelf te financieren. Daar kan en wil de gemeente binnenkort niet langer voor opdraaien.

Standpunt van de Commissie vrede en ontwikkeling
Op de vergadering van de Commissie vrede en ontwikkeling van 28 januari ’93 deelt Ed Bruinvis van de stichting Doca de tientallen handtekeningen uit die in de voorliggende maand zijn
opgehaald bij maatschappelijke organisaties die zich voor een vredescentrum in de stad hebben
uitgesproken. Tezamen met de al eerder rondgestuurde conclusies uit het tegenonderzoek, raken
de commissieleden overtuigd van het bestaan van voldoende draagvlak voor een dergelijk centrum. Alleen de jaarlijkse exploitatiekosten blijven een sta in de weg. Niettemin neemt de commissie het advies over om de mogelijkheden van een vredescentrum verder te onderzoeken,
waarbij de hoop gevestigd is op een nieuwe gemeenteraad die in 1994 zal worden gekozen. Ook
besluit de commissie om zich in te spannen om nu vast bij hun eigen partij te overtuigen van de
noodzaak van een stedelijk vredescentrum.
Vijf dagen na de vergadering van de Commissie vrede en ontwikkeling komt Bureau Vront met
een persbericht waarin verslag van deze zitting wordt gedaan: ‘De Commissie vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking sprak zich op 28 januari jl. unaniem uit voor een verder
onderzoek naar de mogelijkheden van een vredescentrum c.a. in Arnhem. Wel werd vastgesteld
dat de gemeente, na opeenvolgende bezuinigingsoperaties, momenteel niet financieel kan bijdragen aan de oprichting en de exploitatie van een dergelijk centrum. Daarvan kan pas weer
sprake zijn na de gemeenteraadsverkiezingen en de afsluiting van een bestuursakkoord voor de
komende raadsperiode. De wens om tot het beoogde centrum te komen zal daarom via partijpolitieke afweging bij de opstelling van verkiezingsprogramma’s naar voren moeten komen. De
leden van de commissie, vanuit zowel de raadsfracties als vanuit het particulier initiatief, zegden toe zich in te spannen om de (hun) politieke partijen in de komende periode te overtuigen
van het belang van het beoogde centrum voor de totale Arnhemse gemeenschap. De meerderheid van de politieke leden van de commissie acht het daarbij goed denkbaar dat de gemeente
bijdraagt aan de stichtings- en exploitatielasten van dat centrum.’
Ook de stichting Doca reageert met een persbericht op het standpunt van de commissie.
Duidelijk is in elk geval geworden dat het uitgevoerde tegenonderzoek zin heeft gehad, ook al
lijkt er op korte termijn niet meer behaald te zijn dan het besluit om het haalbaarheidsonderzoek te verlengen. Ook bij het
Platform wordt opgelucht ademgehaald. Uit de brief van
voorzitter Bernd Lamprecht sprak eerts nog de angst dat de
commissie zou besluiten om verder onderzoek naar de haalbaarheid van een stedelijk vredescentrum te staken vanwege
gebrek aan draagvlak, maar die angst is nu weggenomen.
De stichting Doca in haar commentaar van 30 januari ‘93: ‘Het besluit van de commissie om het
haalbaarheidsonderzoek nu toch voort te zetten, is een belangrijke stap vooruit, hoewel alle hindernissen daarmee nog niet van de baan zijn. Allereerst zijn er de financiële beperkingen. 1994
biedt als herdenkingsjaar wel subsidiemogelijkheden, maar dat is slechts eenmalig. Het idee om
van de verschillende deelnemende organisaties een financiële inbreng te vragen biedt weinig
soelaas, de groepen werken immers op non profit-basis en met vrijwillig(st)ers. Het idee van
sponsoring is geopperd, maar daarbij dringt zich onmiddellijk de vraag op naar de aard van de
sponsors.’
De andere hindernissen die de stichting in haar commentaar noemt, zijn de onvoorspelbare uitslag van de naderende gemeenteraadsverkiezingen en de afhankelijkheid van het al of niet slagen van het herdenkingsevenement in september 1994, wanneer het precies vijftig jaar geleden
zal zijn dat de Slag om Arnhem plaatsvond.
Niettemin is de stichting tevreden met het genomen initiatief: ‘Voor Doca is in dit projekt in elk
geval haar doelstelling bereikt. Het Vredescentrum is weer onderwerp van diskussie, de stemming binnen de gevestigde politiek is in gunstige zin gewijzigd en de daadwerkelijke realisering
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van een dergelijk centrum, dat voor zowel de burgers van deze stad als voor de aktieve organisaties van groot belang is, is daarmee weer een stap dichterbij gekomen.’
Met krantenkoppen als ‘Vredescentrum Arnhem nog niet van de baan’ en ‘Vredescentrum in
Arnhem kan’ reageert de plaatselijke pers op de uitslag van de commissievergadering. Zowel
Doca als de pers zullen echter binnen twee jaar moeten vaststellen dat ze met hun conclusies
toch te optimistisch zijn geweest.

Hoofdstuk 10

Nog meer onvoldoendes
Niet alleen het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk krijgt in 1992 te maken met kritiek van
gemeentewege op gebrekkig functioneren. Ook de Wereldunie van Vredessteden presteert in de
ogen van het gemeentelijk Bureau Vront onvoldoende. Als opvolger van de Union Mondiale
des Villes Martyres, waar Arnhem al sinds de oprichting in 1982 lid van is, is de wereldwijde
Unie vervallen tot een ‘praatclubje dat één keer per jaar bijeenkomt en vervolgens weer overgaat tot de orde van de dag’, aldus Vront-ambtenaar Jan Ram in dagblad de Gelderlander van
16 december ‘92. In een nota aan de stadsbesturen van Verdun en Bastogne, die samen met
Arnhem in een werkgroep zitten die zich buigt over een nieuwe opzet van de Wereldunie, wordt
het voorstel gedaan om zowel het bestuursorgaan als de Assemblée, het dagelijks bestuur, te
wijzigen. Zo zou Warchau niet langer de vestigingsplaats van de Unie meer moeten zijn (omdat
de Unie-voorzitter niet meer burgemeester van deze stad is), maar zou Verdun die positie moeten overnemen en wel permanent. Ook zou het bestuur meer inhoud moeten geven aan het programma en slagvaardiger moeten worden in haar besluitvorming. De voorgestelde maatregelen
zullen evenwel niet veel aan de situatie veranderen, zoals Jan Ram tot zijn spijt zal vaststellen.
Van de zeventig leden van de Unie komt niet veel respons, terwijl van de zestien bestuursleden
slechts de helft komt opdagen wanneer de Assemblée in december bij elkaar komt om over de
Arnhemse voorstellen te praten.
En alsof 1992 een jaar is waarin alles alleen maar verkeerd kan gaan, is het bezoek van een
Arnhemse huisvestingsdelegatie aan partnerstad Gera ook al geen succes. Nadat de afspraken
over de uitwisseling van specialisten op het gebied van gemeentelijke huisvesting tot drie keer
zijn uitgesteld, is in mei een driedaags bezoek aan Gera wel doorgegaan. Met wethouder Gerard
van Velthuizen van volkshuisvesting aan het hoofd, hebben afgevaardigden van de woningcorporaties AWBA, Patrimonium en Sint Eusebius kennis kunnen nemen van de huisvestingsproblemen in Gera. Vront-ambtenaar Hilde Paulus doet na terugkomst minutieus verslag van de in
Gera aangetroffen problemen. Zes pagina’s cijfermateriaal geven een schokkend beeld van hoe
in deze voormalige Oost-Duitse stad de bewoners en overheid trachten het hoofd boven water te
houden: ‘We prijzen de openheid van onze contactpersonen in de partnerstad Gera. Het moet
vernederend zijn om aan buitenlanders zoveel
problemen te tonen. Anderzijds maakt het ons
duidelijk wat een verfijnd en uitgebalanceerd
stelsel van regels wij hebben in de volkshuisvesting en wat een schitterend en comfortabel
woningbestand wij eigenlijk bezitten.’
Tien jaar eerder werd Arnhem nog met de ene
na de andere kraakactie geconfronteerd juist
vanwege een gebrek aan ‘comfortabel woningbestand’, maar feit is uiteraard dat het altijd
Volkshuisvesting in Gera
nog slechter kan.
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Drie jaar na de Wende
De Vereniging Vriendschapsbanden Arnhem-Gera blijft ondanks de moeizame periode waarin
de voormalige DDR verkeert, optimistisch. Op 3 november 1992 organiseert zij een openbare
vergadering in De Coehoorn, het gebouw van de Volksuniversiteit. Onder de titel ‘Drie jaar na
de Wende, Duitsland gezien door de ogen van 2 jonge mensen’ vertellen twee in Nederland studerende Oost-Duitse jongeren over hun ervaringen
met het opkomend nationalisme in hun vaderland en
de opkomende vreemdelinghaat die met deze nieuwe
tendens hand in hand gaat
Op dezelfde avond wordt ook het jaarverslag 19901991 van de vereniging gepresenteerd. Uitdrukkelijk
niet bedoeld als een opsomming van activiteiten –
daar zou het verslag ook rijkelijk laat mee zijn –
maar bedoeld als terugblik op geslaagde en minder
geslaagde initiatieven, aldus secretaris Gijs Kaasschieter. Sinds de presentatie van de vereniging aan
het Arnhemse publiek op 27 september 1990, is het
ledenaantal blijven steken op vijfendertig. Weliswaar is er in de tussenliggende periode een uitwisseVolksuniversiteit De Coehoorn
ling tot stand gekomen, maar verder dan de thema’s
emancipatie en gehandicaptenzorg is men niet gekomen. Of het moet het indrukwekkende bezoek zijn geweest aan de voormalige uraniummijn Wismut dicht bij Gera. Ten tijde van de Koude Oorlog verschafte deze mijn werk aan veertigduizend mensen uit Gera en was het gebied met
grote geheimzinnigheid omgeven vanwege de relatie met kernwapens. Nu is het gebied zwaar
vervuild met allerlei soorten metalen en is het grondwater radioactief geraakt. Maar andere
ideeën die de vereniging samen met haar zusterorganisatie in Gera op de agenda had, zijn niet
van de grond gekomen: ‘Een moeizame start. We hadden nauwelijks anders kunnen verwachten. De burgers van de ‘neue Bundesländer’ hebben andere dingen aan hun hoofd dan de ontwikkeling van initiatieven in het kader van de jumelage tussen Arnhem en Gera. De omschakeling naar een voor hen totaal andere maatschappijvorm en vele onzekerheden – niet in de
laatste plaats die over het behoud van de arbeidsplaats – beheersen hun leven. Ook de medewerkers van de gemeente Arnhem, die op ambtelijk niveau de jumelage vormgeven, worden
hiermee geconfronteerd. Toch merken wij telkens weer in onze kontakten dat men belangstelling
vanuit Arnhem waardeert en als een stukje solidariteit ervaart. Dat alleen al zou een reden
moeten zijn om door te gaan.’
De vereniging zal inderdaad blijven doorgaan ondanks het stagnerend ledenaantal en de ideeën
die maar geen praktijk willen worden. Maar de contacten tussen de beide zusterverenigingen
zullen beperkt blijven, hoe waardevol iedere ontmoeting op zich ook is.

Timmeren aan een krottenwijk
Ook in een andere jumelage die de gemeente Arnhem is aangegaan (in eerste instantie voor vier
jaar en formeel nog geen stedenband), ontbreekt het niet aan inzet. Waar de vriendschapsverenging Arnhem-Gera probeert om allerlei maatschappelijke organisaties aan beide zijden van
de grens met elkaar in contact te brengen, richt de Stichting Arnhem-Lima (of de stichting Villa
El Salvador, zoals de organisatie dan nog vaak wordt genoemd) zich op de jeugd. En waar veel
van het vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem zich in of rond het centrum van de stad
afspeelt, zoekt de stichting juist vaak de uithoeken van de stad op. Zoals in mei ’92 wanneer
leerlingen van de Blinkertschool en leden van de scoutinggroep Schutgraaf een krottendorp
nabouwen naast winkelcentrum Elderhof. Aan mensen die komen kijken naar de timmeractiviteiten wordt gevraagd of ze voor een gulden hun schoenen willen laten poetsen. Bestuurslid
Hans Suurmond van de stichting daags erna in de Arnhemse Courant: ‘Kinderen kunnen zich
nauwelijks een voorstelling maken van wat het is als je ’s ochtends al vroeg in de weer moet om
’s avonds een karig maal te kunnen eten. Toen we na het vertonen van de films vroegen wat de
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kinderen zouden kopen van het geld dat ze verdienden, kozen ze voor snoep of andere luxe
artikelen. We hebben ze erop gewezen dat hun leeftijdsgenoten in Lima blij zijn als ze er
gewoon eten mee kunnen kopen. Dat maakte indruk.’
In een evaluatieverslag dat de Stichting Arnhem-Lima in febru-ari ’93 uitbrengt, komen de activiteiten van de stichting in de vier voorgaande jaren aan de orde. Nieuw in 1992 is de ‘muntjesactie’, een van de jaarlijkse activiteiten die nog lang met veel succes zal worden herhaald. Vijftien kilo vakantiemuntjes wordt er die eerste keer opgehaald, dankzij rondzendbrieven aan scholen waar ook de gemeente Arnhem aan meewerkt. Opmerkelijk is daarom de conclusie uit het
evaluatieverslag dat de speciale leskoffers die over de situatie In Villa el Salvador zijn
samengesteld, nauwelijks door scholen worden benut. Het lijkt de nieuwe tendens te illustreren
die zich in de jaren ’90 openbaart
en die menige organisatie in de
21e eeuw parten zal spelen: mensen zijn wel betrokken bij de armoede in de wereld en zijn ook
bereid om hun portemonnee te
trekken in een bescheiden poging
die nood te helpen lenigen, maar
men komt niet tot het zich verdiepen in de oorzaken, laat staan tot inzet op langere termijn en al
helemaal niet op beleidsmatige of bestuurlijke wijze. Ook de Stichting Arnhem-Lima zal zich in
de jaren die volgen voor dit probleem gesteld zien: enerzijds een tekort aan vrijwilligers om de
diverse werkgroepen goed te laten draaien en anderzijds een nijpend gebrek aan bestuursleden.
Niettemin sluit het evaluatieverslag van de stichting optimistisch af: ‘We constateren dat gedurende de afgelopen vier jaar veel van de grond is gekomen. De inzet van vrijwilligers was en is
groot en verdient alle lof. Met betrekkelijk weinig menskracht en met geringe middelen is veel
gedaan. Vastgesteld wordt ook dat de naamsbekendheid van het projekt met name in het afgelopen jaar sterk is verbeterd.’

Hoofdstuk 11

Amnesty Arnhem en Kleurrijk Arnhem
Op 12 februari 1993 verzoekt de Arnhemse afdeling van Amnesty International (Werkgroep 19)
per brief aan voorzitter Bernd Lambrecht om lid te mogen worden van het Platform Vrede,
Ontwikkeling en Mensenrechten. Zoals we in voorgaande hoofdstukken hebben kunnen lezen,
was de Arnhemse Amnesty-afdeling al enkele malen daartoe door Platformbestuurders uitgenodigd, maar stond het hoofdbestuur van Amnesty International in Amsterdam daar terughoudend
tegenover uit vrees de noodzakelijke neutraliteit te verliezen.
Blijkbaar is die vrees minder geworden, want Hetty Bos, contactpersoon van de Arnhemse afdeling, draagt in haar brief Gé Baesjou voor als vertegenwoordiger met als toevoeging dat hij zal
proberen al op 15 maart in de Platformvergadering aanwezig te zijn. Het lidmaatschap van
Amnesty zal in die vergadering een hamerslag blijken te zijn en een reeks van werkgroepsleden
zal de Arnhemse afdeling in de jaren erna vertegenwoordigen.
Met dezelfde vaart vinden in deze maartvergadering ook andere personele wijzigingen plaats.
Zo volgt Pim Rodenburg Aart Lips op als vertegenwoordiger van het Nicaragua Komitee,
waardoor hij nu zowel dit comité als de het Nicaragua Projekt Arnhem-Muelle de los Buyes
(een project van de Raad van Kerken Arnhem) vertegenwoordigt.

Eerste administratieve kracht
Evenzeer verrassend in deze vergadering is het Platformbesluit om Munên Vestjens als adminiArnhem Mondiaal
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stratieve kracht te aanvaarden. Niet alleen is zij voor het Platform een volstrekt onbekende persoon, maar is zij bovendien bij geen van de Platformorganisaties aangesloten. Slechts haar voordracht door Jan Ram van het gemeentelijk Bureau Vront volstaat blijkbaar om haar deze taak
toe te bedelen, daarmee zichzelf ontlastend als ambtelijk ondersteuner. In de loop van zijn bestaan zal het Platform een reeks van administratieve krachten in dienst krijgen, doorgaans op
part-time basis en voor de duur van een of enkele jaren en altijd in samenspraak met de gemeente Arnhem. Voor de administratieve kracht is er het voordeel van een werkervaringsplaats
met een (bescheiden) salaris, voor het Platform is er de verlichting van taken als notuleren en
het bijhouden van de correspondentie. Maar steevast is sprake geweest van een introductieperiode en is de administratieve kracht in kwestie begeleid door een van de bestuursleden van
het Platform. Tegen de onvoorbereide komst van de eerste administratieve kracht in het bestaan
van het Platform tekent Wim Onderstal protest aan. Namens de Stichting voor Geweldloze
Weerbaarheid schrijft hij de Platformleden: ‘Het Platform is een orgaan waarin organisaties/
groepen zitting hebben. Daar is een duidelijke toelatingsprocedure voor ontworpen (zie ook de
stukken van bv. Amnesty voor komende vergadering). Wanneer met mevrouw Vestjens nu een
begin wordt gemaakt met het toelaten van particulieren, heb ik daar bezwaren tegen. In welk
cluster bv. komt mevrouw Vestjens? Mevrouw Vestjens stelde dat zij zich graag wil inzetten, nu,
er is zeker de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een van de lid-organisaties. Ook lijkt mij
dat een dergelijke inzet veel meer voor de hand zou liggen bij bv. de Stichting Villa el Salvador
en de daaraan verbonden werkgroepen of bij de vereniging voor Gera. Daar gaat het om door
het Platform opgestarte activiteiten. Binnen het Platform was de wens tot een of andere vorm
van ondersteuning niet geuit. Wanneer dit ooit eens voor een bepaalde activiteit het geval zou
zijn, dan ligt het voor de hand dat een van de ledenorganisaties deze verleent.’
Of het bezwaar van Wim Onderstal voor de overige vertegenwoordigers hout snijdt, komt niet
aan de orde in de erop volgende Platformbijeenkomst, want zijn brief wordt slechts voor kennisgeving aangenomen. Wel wordt besloten om een duidelijk omschreven takenpakket op te stellen. Het zal gaan om een aanstelling van 16 uur per week waarin zij als centrale taak het bewaken van het werkplan van het Platform krijgt. Concreet zal dit inhouden: ‘Toetsing aan de doelstelling van het Platform, suggesties ter aanvulling geven, ondersteuning bij realisering en
bewaken dat er geëvalueerd wordt.’
Verder zal Munên Vestjens al meteen toetreden tot twee werkgroepen van het Platform. De ene
werkgroep zal de contacten onderhouden met Stadsomroep Arnhem (STA) in het kader van een
serie te houden interviews met Platformorganisaties. De andere werkgroep zal het onderdeel
duurzame ontwikkeling binnen het Platform uitwerken. Buiten haar schuld loopt eerstgenoemde
werkgroep al meteen vast tijdens het eerste overleg bij de Stadsomroep. Daar blijkt namelijk
niemand op de hoogte te zijn van de afspraken die een van de omroepmedewerkers met het Platform gemaakt heeft. De betreffende medewerker is bovendien tussentijds ontslagen en de zittende redactie wil geen verantwoordelijkheid dragen voor thema’s die buiten haar om besproken
zijn. Van de geplande serie interviews over het Platformwerk zal dan ook, buiten enkele
incidentele uitzendingen over actuele Platformkwesties, niets meer terecht komen.
Voor de andere werkgroep, die rond duurzame ontwikkeling, produceert Munên Vestjens in de
zomer van ’93 een discussiestuk over hoe duurzame ontwikkeling in Arnhem gestalte zou kunnen krijgen met tal van voorbeelden hoe andere gemeenten in Nederland deze thematiek vorm
hebben gegeven. De voorstellen lopen uiteen van biologisch tuinieren in de Arnhemse volkstuinen tot het houden van een discussie over het tropisch regenwoud in Burgers’ Bush. En van
een milieujournaal in plaatselijke kranten tot een verbod op wegwerpbekers. Stuk voor stuk
voorstellen die vijfentwintig jaar later nog waard zijn om in praktijk te brengen.

Kleurrijk Arnhem
De toetreding van Amnesty International tot het Platform Vrede, Ontwikkeling en Mensenrechten en de demonstratie tegen het geweld in Joegoslavië zijn niet de enige Arnhemse initiatieven op het gebied van mensenrechten in deze eerste maanden van het jaar 1993.
Het Anti-Discriminatie Bureau Arnhem (ADB) neemt namelijk het initiatief om op 20 maart
een manifestatie te organiseren in het stadhuis onder de titel Kleurrijk Arnhem. Behalve een
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tentoonstelling over de positie van vluchtelingen in Europa, zullen er muziek- en dansoptredens
zijn en een informatiemarkt waarvoor ook het Platform wordt uitgenodigd.
De doelstelling van de manifestatie is drieledig, aldus Catelijne Quant, coördinatrice van het
ADB in haar rondschrijven: ‘Bezoekers op de hoogte brengen van de discriminatie-, racisme-,
mensenrechten- en vluchtelingenproblematiek. Daarnaast
ook informeren over de verscheidenheid van culturen in
Arnhem. Bezoekers op de hoogte brengen van organisaties
en instellingen die op die terreinen werkzaam zijn. Ontmoeting van diverse culturen.’
De manifestatie zal een groot succes blijken te zijn en de
opmaat vormen tot een jaarlijks terugkerend evenement
rond de internationale Dag tegen Racisme op 21 maart.
Ook zal het evenement leiden tot de oprichting enkele jaren
later van de Werkgroep Kleurop waarin leden van het Platform 21 Maart samen met organisaties van het Platform
Vrede, Ontwikkeling en Mensenrechten en het gemeentelijk
Bureau Vront, voor de jaarlijkse invulling van deze VN-dag
in Arnhem zullen zorgen.
Om het Platform nauwer te betrekken bij racismebestrijding bezoekt Sandra Hoogendoorn, werkzaam bij het ADBArnhem, op 10 mei de Platformvergadering en om er een inleiding te houden. De uitwisseling van informatie zal echter niet leiden tot aansluiting van het
ADB bij het Platform of tot nauwe samenwerking tussen beide organisaties.

Anti- fascistische Telefoonlijn
Een heel andere benadering van het probleem van het opkomend racisme komt in 1993 van de
kant van Stichting De Vonk. Al in januari van dat jaar heeft de initiatiefgroep zich met het idee
van een antifascistische telefoonlijn tot de gemeente Arnhem gewend. ‘De Anti-fascistische
kontaktlijn bestaat uit een meldpunt voor informatie over aktiviteiten en de samenstelling van
racistische en fascistische groepen en partijen (kortweg: extreemrechts) en een telefoonketting
voor antifascistische mensen in Arnhem. De kontaktlijn is een initiatief van diverse antifascistische mensen uit Arnhem. Met de Anti-fascistische kontaktlijn willen we een bijdrage
leveren aan het organiseren van een effectieve beweging tegen racisme, sexisme en fascisme.
De Anti-fascistische kontaktlijn is opgericht uit onvrede met de passieve houding van de
gemeente bij de bestrijding van extreemrechts. Het aktiveren van de gemeente is een nevendoel
van de lijn.’
De informatiefolder is samen met een subsidieaanvraag (van f 2.509,50) voor de opstart van het
project in januari bij Bureau Vront ingeleverd en wordt besproken in de Platformvergadering
van 14 juni, waar Marc Frencken van De Vonk een toelichting geeft op het initiatief. Over de
werkwijze van telefoonlijn en -ketting opnieuw de folder: ‘Volgens ons ligt er een taak voor antifascistische mensen om de
schijnoplossingen van extreemrechts aan de kaak te stellen, met
name daar waar ze hun propaganda verspreiden. Dat wil zeggen
dat bijvoorbeeld alert gereageerd moet worden op hun folderakties door direct tegen-pamfletten uit te delen. Andere akties zijn
het wegkalken van discriminerende leuzen en het stimuleren van
discussies op wijkniveau, op scholen etc. Het doel van dergelijke
tegen-propaganda is te zorgen dat hun denkbeelden geen aanhang verwerven onder de bevolking.’
Inmiddels als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel komt de subsidieaanvraag van De Vonk in september, na eerst besproken te zijn met
wethouder Gerard Velthuizen, in behandeling bij de Commissie vrede en ontwikkeling. Uit de
bijgaande memo van Bureau Vront: ‘Een sympathiek initiatief. Velen spreken hun afschuw uit
over de denkbeelden, agressieve werkwijze, misleidende propagandamethoden en uiterst brutale
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intimidatiepraktijken van extreemrechts, maar doen weinig of niets ter bestrijding daarvan. De
anti-fascistische telefoonlijn (ATL) doet dat wel. Belangrijk is, dat dit initiatief op een stelselmatige manier denkbeelden van extreemrechts aan de kaak stelt en snelle tegenoffensieven
mogelijk maakt. Wat mij tevens aanspreekt is dat het initiatief komt van een groep jongeren die
heeft besloten niet op de krent te blijven zitten, maar daadwerkelijk in de bres te springen voor
de kwetsbare groepen waar extreemrechts op onaanvaardbare en vaak on-wettige wijze tegen
fulmineert.’
De commissie zal op advies van Bureau Vront en de wethouder inderdaad besluiten om een eenmalige subsidie (maar dan van f 1.250) te verstrekken voor de aanschaf van apparatuur en aansluitkosten, maar zonder aarzeling gebeurt dit toch niet. Pas na overleg met de initiatiefnemers
waarbij ook het gebruik van geweld aan de orde komt (de leden van De Vonk willen zich kunnen verdedigen wanneer rechtsextremisten hun antipropaganda met geweld willen tegengaan)
en het instellen van een adviesraad waarin Kees Kentin van de Stichting IJU, Kees Peper van
Advokatenkolletief Sloetstraat en Nesrin Cingöz, gemeenteraadslid voor GroenLinks zitting nemen, wordt tot het subsidiebesluit overgegaan.

Hoofdstuk 12

Arnhem en Zuid-Afrika (7)
‘Met speciale opdracht naar Zuid-Afrikaanse mijnstad’ kopt de Arnhemse Courant op 19 maart
1993: ‘Lang hoefde hij niet na te denken toen hem gevraagd werd of hij drie maanden wilde
worden uitgezonden naar Zuid-Afrika. De Arnhemse ambtenaar H. Schreurs kon het antwoord
al snel geven: ‘Dat lijkt me wel wat.’ Nog vóór de zomervakantie reist hij af naar de ZuidAfrikaanse mijnstad Kimberley om daar de zwarte bewonersorganisatie Kimberley Civic Association met raad en daad bij te staan. Een bijzondere opdracht, in een bijzondere situatie.’
Verslaggeefster Jozefien Haagen laat ambtenaar Henny Schreurs uitgebreid aan het woord wanneer hij uitlegt wat de bedoeling van de gemeente Arnhem is bij deze uitzending. Het is de eerste concrete actie die de gemeente in samenwerking met de buurgemeenten Nijmegen, Wageningen, Rheden en Beek-Ubbergen onderneemt om de Kimberley Civic Association (KCA) met
het praktische werk te ondersteunen. De uitzending volgt op het oriënterende bezoek dat de
Arnhemse wethouder Gerard Velthuizen in oktober ’92 samen met Vrontambtenaar Jan Ram en de Rhedense
ambtenaar Peter van ’t Wout aan Kimberley heeft gebracht.
Als ambtenaar die al twintig jaar bij de
gemeente in dienst is en bij tal van projecten is ingezet, lijkt hij de aangewezen man om deze pioniersrol op zich
te nemen: ‘Mijn belangrijkste drijfveer
is de uitdaging om onder totaal andere omstandigheden kennis en ervaring op te doen. Maar ik
doe het ook vanuit een soort idealisme. Iets doen voor mensen die in minder prettige omstandigheden verkeren dan wij. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Wij waren altijd bezig met geld
inzamelen. Onder andere voor een missionaris in Tanzania, een dorpsgenoot.’
De taak waarmee ambtenaar Schreurs voor drie maanden naar Kimberley wordt uitgezonden, zo
meldt het dagblad, is het overdragen van managementvaardigheden en het verzamelen van
informatie over de financiële verhoudingen bij de plaatselijke overheid. Vooral dat laatste aspect weegt zwaar. De ongelijke verdeling van gemeentebudget (het meeste geld gaat naar de
blanke stadsdelen, terwijl voor de townships waar de negers en kleurlingen wonen, nauwelijks
geld overblijft voor gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting) vereist inzage en vaardigheid in
het onderhandelen. Er zullen andere prioriteiten gesteld moeten worden, iets waar niet de steun
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van de blanke elite bij verwacht hoeft te worden. Henny Schreurs: ‘Ongetwijfeld zijn er verwachtingen. Misschien zijn die wel te hoog. Ik heb ook niet de illusie dat ik in drie maanden
allerlei paden kan effenen. Hooguit kan ik een fundament leggen, want het gaat om weerbarstige omstandigheden. Door me vakmatig goed voor te bereiden hoop ik de kans op succes te
vergroten.’
Gemeente Arnhem
Het is er de gemeente Arnhem veel aan gelegen om na eerdere confrontaties, zowel binnen het
bestuurlijk apparaat als met de landelijke overheid, deze nieuwe weg in de ondersteuning van de
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Zuid-Afrika tot een succes te maken. Als een
van de initiatiefnemers tot de oprichting van LOTA (Lagere Overheden Tegen Apartheid) heeft
de stad met wethouders als Gerard Velthuizen en Martin van Meurs, een raadslid als Jaap Huurman en een ambtenaar als Jan Ram, van meet af aan trekkers gehad die ook binnen LOTA bestuurlijke invloed hadden. Een steun in de rug in dit nieuwe initiatief is dan ook het besluit van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de gemeente Arnhem, samen met de vier buurgemeenten, een subsidie voor het uitzendingsproject te verlenen van f 23.000 in het kader van de
PUGA (Programma Uitzending Gemeenteambtenaren). Daarmee zijn twee barrières in één keer
geslecht: geen kans meer op een afwijzende houding uit Den Haag en geen raadsprotesten vanwege een te groot beslag op de gemeentelijke schatkist. Wanneer vervolgens CDA-raadslid Jan
Vierdag samen met zijn echtgenote in maart ’93 een bezoek brengt aan Zuid-Afrika en ook
Kimberley bezoek, lijkt ook op politiek vlak de kou uit de lucht. Jan Vierdag in zijn verslag van
dit bezoek: ‘Vrijdagmorgen heb ik tijdens een onderhoud met de gemeentesecretaris van Kimberley, de heer M.C. Bester, een bemiddelingspoging ondernomen om voor de KCA kantoor- en
conferentieruimte te verkrijgen. Ik heb de gemeentesecretaris op de hoogte gebracht van de
brede steun in de Arnhemse gemeenteraad aan de KCA. Tevens heb ik een beroep gedaan om
het werk van de KCA te steunen en medewerking te verlenen aan de uit te zenden ambtenaar.
Tijdens het onderhoud bleek dat men de KCA vooral ziet als een verlengde van het ANC. Met
kracht heb ik dit tegengesproken. Ik heb gesteld, dat als dit het
geval zou zijn, er ook geen basis is voor steun van Nederlandse
gemeenten.’
Het is de vraag of de gemeentesecretaris van Kimberley op dat
moment op de hoogte is van de financiële steun die de gemeente Arnhem enkele jaren ervoor verleend heeft aan de inrichting van het ANC-kantoor in Amsterdam en of hij tevens
weet heeft van de naamgeving van Nelson Mandela aan de
Roermonspleinbrug in Arnhem. De in februari 1990
vrijgelaten Mandela was immers in 1964 ten tijde van zijn
veroordeling tot een levenslange gevangenisstraf, leider van de
gewapende vleugel van het ANC.
Ook richting Kimberley Civic Association zet raadslid Vierdag
zich in als bemiddelaar: ‘Vrijdagmiddag heb ik met het bestuur
van de KCA de rol besproken van deze organisatie voor en
tijdens de komende democratische gemeenteraadsverkiezingen.
Ik heb dringend geadviseerd dat ze zich absoluut onafhankelijk
dienen op te stellen en alle schijn van partijpolitieke binding dienen te vermijden. Concreet heb
ik voorgesteld om een program van wensen voor de townships, de zwarte/gekleurde bevolking,
te maken. Dit program moet worden aangeboden aan alle aan de verkiezingen deelnemende
partijen met het dringende verzoek deze wensen over te nemen in de respectievelijke verkiezingsprogramma’s.’
Om het verwijt van paternalisme te vermijden, is van de kant van Bureau Vront juist het standpunt ingenomen om de KCA en andere gemeentebestuurders niet voor te schrijven hoe ze in
Kimberley gemeentepolitiek moeten bedrijven. Maar blijkbaar is de aanblik van de schrijnende
tegenstellingen ter plekke Jan Vierdag te veel: ‘Het is duidelijk dat apartheid een huisvestingsprobleem heeft veroorzaakt dat in geen tien jaar op te lossen lijkt. Niet alleen door de erbarme-
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lijk slechte huisvesting, ook door de dagelijks groeiende werkeloosheid, met alle gevolgen van
dien, zakt de moed je in de schoenen.’
Tegelijkertijd raakt ook hij, net als zijn voorgangers uit Arnhem, onder de indruk van de veerkracht van de arme bevolking van Kimberley: ‘Eén ding is apartheid niet gelukt: het afbreken
van onderlinge zorg en solidariteit, ondanks de gekweekte afstand tussen de rassen. Ik ben
onder de indruk van de solidariteit en de onderlinge zorg die naar voren komt bij de civics. Ook
de kerken spelen een geweldige rol. Er is een enorme energie ontplooid in de opbouw van de
organisaties van onderlinge solidariteit.’
Terugkerend naar Arnhem kan het CDA-raadslid in elk geval melden dat al tijdens zijn bezoek
de KCA zijn eerste conferentie in een eigen congresruimte kon houden.

LOTA wordt Gemeentelijk Platform Zuidelijk Afrika
Met de eerste non-raciale parlementsverkiezingen in Zuid-Afrika op komst (27 april 1994),
waarbij Nelson Mandela tot president van Zuid-Afrika zal worden gekozen, lijkt ook voor het
bestuur van de LOTA de tijd voor een nieuwe oriëntatie gekomen. In september 1992 heeft het
algemeen bestuur van de organisatie al gepolst of de aan-gesloten gemeenten ermee kunnen
instemmen wanneer de werkzaamheden van de LOTA als Gemeentelijk Plat-form Zuidelijk
Afrika bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) worden voortgezet. Daar is door
een grote meerderheid van de gemeenten positief op gerea-geerd en wanneer de directie van de
VNG in november instemt met een platformconstructie onder de paraplu van de VNG, lijkt een
nieuwe fase aangebroken. Een defini-tief besluit zal op de ledenvergadering van 4 december
1992 worden genomen. Het bestuur stelt daartoe een be-leidsnotitie op die in november aan de
leden, waaronder dus ook de gemeente Arnhem wordt, toegezonden. Die notitie is tegen de
verwachting, en ook tegen de algemene publieke opinie in, tamelijk somber van toon: ‘In
septem-ber 1991 werd in de notitie ’LOTA in de toekomst’ de conclusie getrokken dat er in
Zuid-Afrika sprake is van een overgangssituatie: belangrijke apartheidswetten zijn wel
afgeschaft, maar wat er voor in de plaats komt is nog onduidelijk. Die onduidelijkheid lijkt op
dit moment alleen nog maar groter te zijn. Vergeleken met een jaar geleden bestaat er over de
nabije toekomst een veel grotere onzekerheid.’
Vervolgens worden vijf factoren genoemd die ervoor hebben gezorgd dat het aanvankelijke optimisme over een snelle beëindiging van de apartheid getemperd is. Allereerst is dat het geweld
in Zuid-Afrika, met name in de townships zelf. Geweld dat bovendien wordt aangewakkerd
door behoudende krachten binnen politie, leger en veiligheidsdiensten. Als tweede factor wordt
het systeem van de thuislanden genoemd, waar een machtsstrijd woedt om het behoud van de
plaatselijke macht. De derde factor is de stagnatie in de onderhandelingen tussen het ANC en de
Nationale Partij. Waar allerwegen de hoop gevestigd was op snelle resultaten, zorgen interne
krachten binnen de Nationale Partij – de vierde factor – ervoor dat de stabiliteit in het land
wordt ondermijnd. Deze krachten zouden oogluikend toestaan dat de geheime dienst er een
eigen politieke agenda op nahoudt. De vijfde factor tenslotte is de wereldwijde recessie, waar
Zuid-Afrika door kapitaalvlucht en vertrokken bedrijven als gevolg van de boycotmaatregelen
extra door wordt getroffen.
Wanneer er al ergens in de arme wijken van de steden in Zuid-Afrika vooruitgang wordt geboekt, is dat bij het asfalteren van straten, het ophalen van vuilnis of de bouw van betere huizen.
Maar nog nergens, zo stelt het LOTA-bestuur, is er sprake van democratische bestuursvormen.
Vastgesteld wordt dat de Nationale Partij, daarin gesteund door de gemeenteraden waarin de
blanken dominant zijn, vooral probeert om de townships eigen bestuur te geven om zo te voorkomen dat de townships zelf worden opgeheven. Op die manier blijft de apartheid en de geprivilegieerde situatie van de blanken in stand.
Niettemin komen LOTA-bestuur en VNG tot de conclusie dat de lijn binnen de organisatie van
een ‘roep’- naar een ‘doe‘-cultuur moet worden omgebogen om zo de plaatselijke situatie in
Zuid-Afrika het best te kunnen ondersteunen. De aangesloten gemeenten onderschrijven op de
ledenvergadering in grote meerderheid deze beleidsombuiging, waarna besloten wordt om het
nieuwe Gemeentelijk Platform Zuid-Afrika – voorlopig voor de duur van twee jaar – bij de
VNG onder te brengen. De VNG zal die twee jaar ook zorg dragen voor de salariskosten.
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Daarmee is de nieuwe lijn van de LOTA (opgericht te Den Haag op 26 juli 1988) een feit:
‘Nadat de veranderingen in Zuid-Afrika in 1990 inzetten, lag er voor LOTA een nieuwe weg
open voor andersoortige activiteiten. Het werd mogelijk de activiteiten direct te richten op het
land zelf. Het beleid hoefde zich niet langer uitsluitend te richten op maatregelen tégen de
apartheid. De ontwikkelingen op lokaal niveau in Zuid-Afrika kunnen vanuit Nederland gesteund worden vóór de opbouw van een democratische, non-raciale samenleving. Uiteindelijk is
gekozen voor de ondersteuning van de civic
associations, die in bijna alle Zuid-Afrikaanse
townships actief zijn.’
De gemeente Arnhem, zoals we hebben gezien
al vooruitlopend op deze beleidswijziging bij de
LOTA, zal de eerste resultaten al in juni 1993
aan de Arnhemse bevolking tonen. In hotel
Haarhuis wordt op de 21e van die maand een publieksavond gehouden met als speciale gast
Cynthia Petersen van de Kimberley Civic
Association. Het zal het eerste bezoek zijn van
een KCA-bestuurslid in een reeks van bezoeken
vanuit Kimberley aan Arnhem.
Hotel Haarhuis

Hoofdstuk 13

Een jaar na Rio
‘Voor de derde achtereenvolgende maal wordt tussen Earth Day en Wereld Milieu Dag, van 22
april a.s. tot 5 juni, de campagne voor duurzame ontwikkeling ‘Werk samen aan een schone
wereld’ gehouden. Wij willen u oproepen om ook in deze campagneperiode in nauwe samenwerking met plaatselijke organisaties op dit terrein een actieve rol te vervullen’. Aldus de openingszin van een rondschijven dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 23
maart 1993 verstuurt aan de wethouders milieubeheer en ontwikkelingssamenwerking in de
Nederlandse gemeenten. Met die oproep geeft de VNG een vervolg aan een circulaire van
oktober 1991 toen een soortgelijke oproep richting Nederlandse gemeenten uitging. Toentertijd
was de naderende VN-conferentie over milieu en ontwikkeling (UNCED) in Rio de Janeiro de
aanleiding, een volgens velen mislukte bijeenkomst. Ditmaal echter vormt de in Rio gemaakte
afspraak dat wereldwijd op lokaal niveau gewerkt zal worden aan de zogeheten Lokale Agenda
21, de aanleiding. De VNG in haar oproep: ‘De campagne werkt de problematiek van de mondiale duurzame ontwikkeling in de komende jaren uit in beleidssuggesties voor gemeentelijk beleid en handelingsperspectieven voor de individuele burger. Met de campagne worden mogelijkheden geschapen om het lokale draagvlak voor het nemen van duurzame maatregelen te versterken.’
De beide volzinnen impliceren nogal wat, om te beginnen voldoende kennis van wat Lokale
Agenda 21 precies inhoudt. Dat het in Arnhem, ondanks
verwoede pogingen vanuit onder meer het Platform Vrede,
Ontwikkeling en Mensenrechten, niet tot uitvoering van deze
Agenda zal komen, is daarom eigenlijk niet zo verwonderlijk
(ofschoon er tal van gemeenten in Neder-land zijn die daar wel in
slagen). Vanuit de plaatselijke politiek zal met regelmaat worden
tegengeworpen dat van gemeentewege al tal van initiatieven
genomen worden die binnen de contouren van Lokale Agenda 21
passen, zoals stedelijk milieubeheer en steun aan
ontwikkelingsprojecten in Derde Wereldlanden. Dat het bij
Agenda 21 echter gaat om integraal beleid waarin nauwe
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samenwerking tussen gemeentebestuur en particulier initia-tief centraal staat, zal in Arnhem niet
tot de burelen doordringen. Wel zal het Bureau Vront in 1994 een serieuze poging ondernemen
in de vorm van het Arnhem Appel, waarover in een volgend deel meer.
Nogmaals de VNG in de oproep van maart 1993: ‘Het behoeft geen betoog dat het gemeentelijk
beleid duurzame ontwikkeling nauw samenhangt met het beleid voor de verschillende sectoren
waarin de gemeente actief is. Een plan van aanpak voor duurzame ontwikkeling, geïnspireerd
op de oproep van de Verenigde Naties, vraagt in feite om een versterking van de dialoog tussen
bestuurders en het particulier initiatief, ter intensivering of ombuiging van bestaand energiebeleid, hard-houtbeleid, ruimtelijke ordenings-beleid, verkeers- en vervoersbeleid en geplaatst in
het perspectief van een mondiale aanpak. Bijdragen aan duurzame ontwikkeling kunnen ook in
internationaal verband worden geleverd, bij de steun van projecten elders, bij de uitwisseling
van know-how e.d.. Inmiddels hebben enkele gemeenten het thema duurzame ontwikkeling op de
agenda van hun internationale contacten geplaatst.’
Om gemeenten te stimuleren het voorbeeld van deze koplopers te volgen, wordt in de circulaire
een subsidie van f 4.000 in het vooruitzicht gesteld als tegemoetkoming in de kosten van een
reeks op te zetten activiteiten voor de lokale vertaling van Agenda 21.

Reactie
De oproep van de VNG wordt in Arnhem opgepikt
door de Stichting Arnhem-Lima, Bezoekerscentrum
De Watermolen en A SEED (Action for Solidarity,
Equality, Environment and Development). In een
gezamenlijk schrijven van 20 april 1993 aan de gemeenteraad, stellen de ondertekenaars (respectievelijk
Netty Hulsbos de Boon, Johan Vijfwinkel en Kees
Kodde) de raadsleden voor om de in Rio bereikte
akkoorden aangaande Agenda 21 in de partijprogramma’s op te nemen en hierover op 5 juni, Wereld Milieu Dag, publiekelijk uitsluitsel te geven.
‘Wij zullen er van onze kant de komende zes campagneweken (‘Werk Samen aan een Schone
Wereld’) alles aan doen om mensen en organisaties te vinden die ons initiatief om tot een lokale
dialoog te komen ondersteunen. Dat doen we door zoveel mogelijk ondertekenaars van de
‘Oproep voor de Toekomst’ te werven. De ondertekenaars van deze oproep geven aan te kiezen
voor een duurzame ontwikkeling en zeggen bereid te zijn daartoe persoonlijke maatregelen te
treffen. Met hun maatregelen ondersteunen zij tevens uw beleidsstreven naar een duurzame ontwikkeling in deze gemeente.’
In een bijlage bij de brief wordt een programma geboden met tal van onderdelen die uiteenlopen
van lezingen en exposities tot straatacties en knutseldagen voor kinderen, alles gericht op duurzaamheid en een beter milieu. Maar drie aspecten die regelrecht met het werk van de drie organisaties te maken hebben, worden in deze bijlage toegelicht in de hoop dat de lokale partijen
bereid zijn om daar gedurende de raadsperiode 1994-1998 meer aandacht aan te geven. Voor de
Stichting Arnhem-Lima is dat het definitief aangaan van een stedenband met de wijk Villa el
Salvador in Lima: ‘Meer prioriteit te geven aan de besluitvorming wat betreft het aangaan van
een stedenband met Lima (Peru). De besluitvorming hieromtrent dient volgens ons niet op de
lange baan te worden geschoven.’ A SEED wijst op de toename van intolerant gedrag onder de
bevolking jegens asielzoekers: ‘Uw beleid wat betreft de integratie van het nieuwe asielzoekerscentrum en dus ook van asielzoekers zelf binnen de gemeente vast te stellen voorafgaande aan
de opening van het centrum.’ Door De Watermolen wordt de aandacht gevestigd op de verstedelijking rond Arnhem die ten koste gaat van natuur en rust in het KAN-gebied (Knooppunt Arnhem-Nijmegen) waar verregaande bouwplannen en het aanleggen van de Betuwelijn voor
blijvende schade aan het landschap zullen zorgen: ‘Natuur en milieu moeten niet het onderspit
delven in het KAN. Wij vragen aan de gemeente een stimulerend beleid ten aanzien van milieuvriendelijke activiteiten op het gebied van land- en tuinbouw en het aantrekken van bedrijven.
Dit houdt o.a. in het stopzetten van de uitbreiding van de energieverslindende glastuinbouw.’
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Hoe weinig van deze eisen overeind blijft zal al snel blijken wanneer de landbouwgrond tussen
Arnhem en Nijmegen wordt omgeploegd voor grootschalige woningbouw. De landschap ontsierende Betuwespoorweg tussen Rotterdam en het Duitse achterland ligt er dan al enkele jaren.

Hoofdstuk 14

Stad van de Vrede
De uitspraak van Jan Berkelder, een der twee opstellers van het Tussenrapport Haalbaarheidsonderzoek Centrum voor Vrede, Ontwikkeling en Interculturele Solidariteit dat in augustus 1992
is verschenen, dat een groots opgezette vredesmanifestatie in 1994 wellicht voor een beter
draagvlak onder dat centrum zou kunnen zorgen, lijkt in juni ’93 handen en voeten te krijgen.
Dagblad de Gelderlander weet dan namelijk te melden dat ‘in de kring van de gemeente Arnhem het idee leeft om volgend jaar, als het een halve eeuw geleden is dat de Slag om Arnhem
werd gevoerd, een internationale vredesmanifestatie in de stad te organiseren. Het verbindend
thema zal dan zijn: ‘Stad van de Vrede’.’
Kennelijk is het meer dan alleen een idee, want de krant weet ook te melden dat er een onderverdeling in de herdenking is gemaakt, waarbij het onderdeel ‘Stad van Hoop’ de aandacht zal vestigen op de noodzaak van vredeseducatie, dat bij ‘Stad in de Wereld’ het
accent gelegd zal worden op ontwikkelingssamenwerking
en dat in ‘Open Stad’ de mensenrechten de leidraad zullen
zijn. Het internationale karakter van de manifestatie zal
worden benadrukt door honderdvijftig vertegenwoordigers
uit te nodigen uit steden waar Arnhem banden mee onderhoudt, variërend van de jumelages tot steden die behoren tot
de Wereldunie van Vredessteden. Een gelijk aantal
genodig-den zou uit de Arnhemse gemeenschap moeten
komen, voor de helft jongeren uit scholen die in het
verleden vredes-activiteiten hebben opgezet en voor de helft
volwassenen uit vredes- en ontwikkelingsorganisaties. Ook
weet de krant te melden dat de manifestatie een tweedaags
karakter moet gaan dragen, waarbij een combinatie zal
wordt gezocht tussen een vredesconferentie en de al
geplande jaarvergadeAirborne monument
ring van de Wereldunie van Vredessteden. De conferentie
zal geen statisch karakter moeten dragen, maar uit workshops moeten bestaan waarin gediscussieerd gaat worden over te nemen stappen om vooruitgang te kunnen boeken op de drie genoemde terreinen. ‘Zeer globaal worden de kosten
geschat op 100.000 gulden’, weet de krant tenslotte nog te berichten.

Het andere Europa Festival
Terwijl binnen de gemeente Arnhem, en met name binnen Bureau Vront, verder gedacht wordt
over de manifestatie Stad van de Vrede, organiseert de al eerdergenoemde organisatie A SEED
in een handomdraai ook een meerdaagse conferentie. Minder grootschalig uiteraard en ook niet
met een internationaal karakter, maar niettemin breed van opzet. Deze manifestatie vindt plaats
van 21 tot 23 mei 1993 in het Thomas a Kempis College in Arnhem, waarbij de laatste dag een
actiedag zal zijn. Onder de titel Festival voor een ander Europa zullen deskundigen op het
gebied van Europa met de zaal in discussie gaan over thema’s als milieu, landbouw, multina-
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tionals, vluchtelingen, afvalbeleid en verkeersproblematiek. En dit alles tegen het licht van het
Europese beleid op al deze terreinen. Op creatieve wijze wordt de EG (Europese Gemeenschap
drie dagen lang in de schijnwerpers gezet als Economisch Geobsedeerd (‘De belangrijkste
drijfveer voor het proces van Europese integratie is economisch van aard: het vormen van een
handelsblok dat kan concurreren met Japan en de VS’), als Exclusieve Gemeenschap (‘Kan het
rijke Westen wel door-gaan met groeien terwijl ze met 20% van de wereldbevolking al beslag
legt op 80% van de wereldvoorraad aan energie en hulpbronnen?’) en als Ecologische Catastrofe (‘Kan het nu al sterk vervuilde Europese milieu de
grote toename van industriële activi-teiten en transport wel
aan of betalen we meer materiële welvaart met het verlies
van onze bossen, rivieren en schone lucht?’).
Over het invullen van de actiedag op die 23 e mei hoeft ter
plekke niet meer te worden nagedacht. De plannen daartoe
zijn al rond, getuige de folder die ter uitnodiging aan potentiële deelnemers wordt toegezonden: ‘Plaats van aktie
is de snelweg A12/E35, tussen Utrecht en de Duitse grens.
Dit stuk asfalt zal tussen 13.00 en 16.00 uur omgetoverd
worden tot een bont en vrolijk geheel van protest en alternatieven. Automobilisten die over deze weg rijden zullen
elk viadukt behangen zien met spandoeken. Tezamen vertellen deze spandoeken onze kritiek op de EG en hoe wij
het anders willen. Voor het slagen van deze aktie is het belangrijk dat er veel groepen en mensen meedoen. Kom ook:
adopteer een oprit, hang een spandoek aan een viadukt,
speel theater op een benzinestation of verzin iets anders!’
Ook de afwikkeling van de actiedag is goed verzorgd: ‘Op
het eind van de middag verzamelen alle deelnemers aan de
aktie zich in het Arnhemse Sonsbeekpark. Vanaf 16.00 tot
20.00 uur vindt daar een slotmanifestatie plaats. Hier kan
iedereen zijn mening kwijt over de EG, het verkeersbeleid, het vluchtelingenbeleid etc. Het
programma zal o.a. be-staan uit sprekers, muziek, cabaret en het symbolisch neer-halen van het
Fort Europa. Voor ecologisch eten en drinken
wordt gezorgd.’

Het Boerenpad
Dat ‘Europa’ ook bij organisaties van heel andere aard speelt, bewijst een uitnodiging van de
Paulo Freire Stichting die het Platform bereikt. Een week eerder dan de driedaagse manifestatie
van A SEED houdt deze stichting een eendaagse conferentie in Musis Sacrum in Arnhem. Het
10-jarig jubileum van de stichting wordt gebruikt om Het Boerenpad op te richten. Boerenleiders uit meer dan dertig landen komen op 14 mei naar Arnhem
om onder die titel een mondiaal onderzoeksplan van
landbouworganisaties op te zetten met als doel het opzetten van
‘ontwikke-lingsalternatieven waarin de belangen van boeren en
boerinnen wereldwijd tot hun recht komen.’ Behalve dat de
deelnemende boerenorganisaties uit Europa, Afrika, Azië en
Amerika zich die dag aan elkaar en aan het publiek presenteren,
staan er twee thema’s centraal: ‘Welke strategische allianties in
Europa bie-den perspectief voor boeren uit Midden-Amerika?’
en een lezing door de voorzitter van de Nicaraguaanse
boerenbond UNAG, Daniël Núñez, onder de titel ‘Op weg naar
wereldwijde demo-cratisering van de economie; een boerenperspectief vanuit de Derde
Wereld’.
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De conferentie komt onder meer tot stand dankzij samenwer-king met het Nicaragua Projekt
Arnhem, waarmee de slagkracht van individuele Platform-organisaties in die dagen weer eens
wordt geïllustreerd.
Die slagkracht legt ook de stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU) aan de dag wanneer
in diezelfde meimaand twee busje en een personenwagen volgeladen met kleding vanuit Arnhem naar Târgovişte in Roemenië vertrekken. De hulpgoederen zijn bedoeld voor de roomskatholieke gemeenschap in het land die als minderheidsgroepering met achterstelling te maken
heeft en zijn bijeengebracht door de Arnhemse parochies. De tocht zal leiden tot reguliere contacten tussen beide steden, voornamelijk verzorgd door de IJU (waar men op dat moment nog
niet kan weten dat zestien jaar later in datzelfde Târgovişte de Roemeense dictator Nicolae
Ceauşescu en zijn echtgenote na een schijnproces worden geëxecuteerd).

Tanend internationaal beleid
Terwijl al deze activiteiten plaatsvinden, blijft het bij de fracties in de gemeenteraad van Arnhem voor wat betreft de noodzaak om verder te kijken dan de eigen stadsgrenzen, onheilspelllend stil.
De Stichting Arnhem-Lima en De Watermolen wijden er samen met A SEED op 12 mei een
discussieavond aan. Doel van de bijeenkomst is het bespreken van de partijprogramma’s. Want
hoewel er nog een jaar te gaan is voordat de raadsverkiezingen worden gehouden, worden die
programma’s al lang van tevoren opgesteld. Een van de onderwerpen die bij dit debat aan de
orde komen is de vraag of de gemeente Arnhem bereid is een formele stedenband met Villa el
Salvador aan te gaan, de krottenwijk net buiten Lima waar de Stichting Arnhem-Lima zich nu al
enkele jaren voor inzet.
Een dag voor het debat verschijnt er echter een opmerkelijk artikel in de Gelderlander. Onder
de kop ‘Aandacht voor ontwikkelingswerk vloeit weg’ komt Vront-ambtenaar Jan Ram uitgebreid aan het woord: ‘De lokale politiek begint de aandacht te verliezen voor zaken die met vredesbevordering en ontwikkelingssamenwerking te maken hebben, terwijl juist de gemeente Arnhem daar ooit een pioniersrol in had. Nieuwe initiatieven die inhaken op actuele ontwikkelingen
in de wereld worden daardoor onvoldoende opgepakt.’ Wijzend op het gegeven dat belangstelling van de politiek voor bepaalde thema’s altijd onderhevig is aan schommelingen, benadrukt
hij dat er vanuit de gemeente Arnhem weliswaar nog altijd een uitvoerend beleid wordt gevoerd
op het gebied van vrede en ontwikkeling, maar dat de steun vanuit de plaatselijke politiek voor
dit beleid tegelijkertijd afneemt: ‘Vele initiatieven zoals de stedenband met Gera en het project
Villa el Salvador, die destijds door de politiek zijn aangezet, zijn inmiddels overgenomen door
particuliere organisaties. Die doen een heleboel goed werk en steken er enorm veel vrije tijd in.
Het is dan wat sneu, dat de politiek het vervolgens laat afweten. Bij de opening van een grote
tentoonstelling over Oost-Duitsland zie je dan ineens geen enkel raadslid meer verschijnen.
Terwijl de particulieren die dit werk doen toch zeker de morele steun van de raad verdienen.’
In het artikel de hoop uitsprekend dat er voor het debat in De Watermolen nu eens wel voldoende aandacht vanuit de plaatselijke politiek zal zijn, heeft Jan Ram er tegelijkertijd een hard
hoofd in. De situatie heeft zich in tien jaar tijd omgekeerd, zo stelt hij: ‘Toen was het de politiek
die initiatieven nam en daar burgers voor probeerde te interesseren. Nu zijn het de burgers die
met initiatieven komen en moeten trachten de politiek daarvoor warm te krijgen. Op zich is dat
een goede manier, maar in de praktijk blijkt dat de politieke belangstelling voor het voortgangsproces minimaal is. Het vuurtje opstoken was blijkbaar wel interessant, het vuur ook áánhouden
wat minder.’
Het is de vraag of de Arnhemse politiek wel zo blij is met deze stellingname vanuit de dienstbaar geachte gemeentelijke bestuursdienst waaronder het Bureau Vront ressorteert. En mogelijk
ook zijn het dit soort kritische kanttekeningen geweest die in een later stadium, zoals we nog
zullen zien, het politieke draagvlak onder het Bureau hebben ondermijnd. Feit is wel dat men
binnen het Platform Vrede, Ontwikkeling en Mensenrechten dezelfde mening is toegedaan: de
respons vanuit de politiek op het verzoek om in debat te gaan over het plaatselijk vredes- en
ontwikkelingswerk is telkens weer gering.
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Overigens valt op de stelling van Jan Ram wel wat af te dingen. Het is immers, zoals we in
voorgaande hoofdstukken hebben kunnen vaststellen, bepaald niet de lokale politiek geweest
die midden jaren 80 het initiatief heeft genomen tot een gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid. Dat beleid is er pas gekomen na veel aandringen door de Samenwerkende Arnhemse
Vredesgroepen. Dankzij hun inzet zijn vredeseducatie, ontwikkelingsbudget en de latere stedenbanden op de politieke agenda in Arnhem gekomen.

Debatavond
Niettemin blijken de waarschuwende woorden van Jan Ram terecht te zijn. Op de door de drie
genoemde organisaties gehouden debatavond met lokale politici op 12 mei, blijkt al snel dat er
voor een formele stedenband tussen Arnhem en Lima geen gemeentelijke belangstelling is.
Opnieuw dagblad de Gelderlander, maar nu in een terugblik op 15 mei ‘93: ‘Een jumelage met
deze arme wijk, iets groter dan Arnhem zelf, zou de betrokkenheid van de gemeente onderstrepen en bovendien de weg vrijmaken voor extra bijdragen van het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking.
Maar
de
vertegenwoordigers van vijf fracties
bleken
niet
zo
hooggespannen
verwachtingen te hebben van dergelijke
verbintenissen.’ Verslaggever Paul Baeten
tekent uit de monden van de aanwezige
fractievertegenwoordigers
over
stedenbanden op: ‘Volgens PvdA’er D.
van de Meeberg zeker niet met een plaats
die zo ver verwijderd is, wat het leggen
van directe contacten zal bemoeilijken. H.
Kamstra van het CDA ging nog een stapje
verder en pleitte ervoor, bestaande
jumelages die niet zo hard meer lopen, met
het Duitse Gera bijvoorbeeld, maar beter af te bouwen. Ook de VVD bleek bij monde van A.
Went geen voorstander van het formali-seren van de contacten met Villa el Salvador. De
discussie in bezoekerscen-trum De Watermolen leverde de stichting nog een tweede
teleurstelling op: slechts twee partijen (GroenLinks en het CDA) wilden ter plekke toezeggen
zich sterk te gaan maken voor de voortzetting van de financiële bijdrage aan dit project.’
Bezoekerscentrum De Watermolen

De Stichting Arnhem-Lima zal zich in de
(thans De Molenplaats geheten)
de jaren erna inderdaad geconfronteerd zien
met een afname van de gemeentelijke financiële steun voor het project. Van de jaarlijkse ondersteuning (via de Novib) van f 25.000 zal er uiteindelijk een jaarlijkse steun voor te maken
bestuurs- en secretariaatskosten van € 3.000 overblijven. En tot een formele stedenband met
Lima zal het inderdaad niet meer komen.

Hoofdstuk 15

Vervolg Vredescentrum
‘Naar ons bekend bent U thans bezig Uw verkiezingsprogramma te schrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1994. Naast andere onderwerpen zagen wij als gemeentelijk Platform Vrede, Ontwikkeling, Mensenrechten en Milieu en daaraan verwante organisaties daarin
graag opgenomen een passage over onderwerpen die ons – en naar wij aannemen ook U – ter
harte gaan.
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Zoals U weet functioneert er thans een raadscommissie voor vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking, waarin het particulier initiatief vanuit het Platform V.O. & M. de helft van
de zetels levert. Dat is in Arnhem een bijzondere situatie die o.i. prettig en direct werkt. Wij
bepleiten de instandhouding daarvan naast die van de bestaande stelpost voor dit doel, de
voortzetting van de contacten met Villa el Salvador, Gera, Croydon en Kimberley (Zuid-Afrika)
alsmede de lidmaatschappen van de Union Mondiale des Villes de Paix en het Platform
Gemeentelijk Vredesbeleid (VNG). Ook gemeentelijke activiteiten als de Vredesbus en vredeseducatie in het voortgezet onderwijs zagen wij graag behouden dan wel uitgebouwd.
Er doet zich een bijzondere ontwikkeling voor waarvoor wij speciaal Uw aandacht vragen. Op
basis van een eerdere unanieme raadsmotie (december 1991) zijn de mogelijkheden onderzocht
voor een draagvlak onder Arnhemse organisaties voor een ‘Vredescentrum’ naar analogie van
‘De Watermolen’ o.i.d. Er tekent zich nu een draagvlak af, hoewel de discussie over de opzet en
de mogelijke personele en financiële capaciteit nog gaande is.
Wat thans wel aan de orde is, is de aandacht die U daaraan in Uw programma besteedt. Die
bepleiten wij op voorhand zonder bedragen of andere inzet qua capaciteit te vragen.
Graag zouden wij van U horen of U bereid bent aan deze onderwerpen aandacht te besteden in
Uw programma en of U met ons daarover in gesprek wilt gaan.
Wij stellen ons voor U binnenkort te bellen om een afspraak te maken.’
De brief is opgesteld door Aris Kon, maar ondertekend door Platformvoorzitter Bernd Lamprecht namens het Platform Vrede, Ontwikkeling, Mensenrechten en Milieu en het Voorbereidingskomitee Vredescentrum Arnhem i.o. en gaat op 26 maart 1993 uit aan de secretarissen van
alle fracties in de Arnhemse gemeenteraad.
Niet alleen valt de expliciete aandacht in de brief op voor de contacten met Kimberley, die op
dat moment namelijk alleen nog op gemeenteniveau plaatsvinden, maar ook dat de naam van
het Platform op een stil moment blijkbaar aan uitbreiding onderhevig is geraakt. Weliswaar is
de Arnhemse werkgroep van Milieudefensie in september ’92 toegetreden tot het Platform,
maar dat heeft niet tot deze naamswijziging geleid. Het zal in 1993 bij een eenmalige gebeurtenis blijven want de nieuwe naam raakt pas vanaf de zomer van 1994 in zwang.
In de rondzendbrief van Bernd Lamprecht valt eveneens op dat hij deze verstuurt mede namens
het Voorbereidingskomitee Vredescentrum Arnhem i.o.. Ook die naam is een ad hoc-betiteling,
want naar aanleiding van het besluit van de Commissie vrede en ontwikkeling om het Platform
een paar maanden extra tijd te gunnen om breder draagvlak te ontwikkelen voor de eventuele
komst van een Vredescentrum, is weliswaar een comité samengesteld van zowel Platformleden
als vertegenwoordigers van groepen van buiten het Platform, maar dat is pas op 24 maart voor
het eerst oriënterend bijeengekomen.

Vervolg Vredescentrum
In dat Voorbereidingscomité treffen we enkele
van de organisaties aan die ook al zijn
genoemd in de beginfase van het onderzoek
naar de haalbaarheid van een stedelijk
vredescentrum: het Arnhems Axie Archief
(AAA) vertegenwoordigd door Ria Klein
Haneveld, het antifascisme comité De Vonk met Marc Frencken als vertegenwoordiger en de
stichting Doca, vertegen-woordigd door Ed Bruinvis. Nieuw in dit samenwerkingsverband is de
stichting Grond-vest, vertegenwoordigd door Wim Sweers die spoedig hierna als nieuw lid tot
het Platform zal toetreden en daar een lange staat van dienst zal opbouwen.
De eerste taak die dit Voorbereidingscomité zich op de bijeenkomst van 24 maart stelt is het
persoonlijk afgaan van alle fracties in de gemeenteraad om hen van de noodzaak van het
Vredescentrum te overtuigen.
Dat het de gemeente in dit stadium nog ernst is, blijkt ook uit de mogelijkheid die beleidsambtenaar Jan Ram noemt om het pand ‘De Opbouw’ aan de Velperweg daarvoor geschikt
te maken. Het voormalige kantoor van de vakbond FNV is in bezit gekomen van de gemeente
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Arnhem die er nu de Stichting Rijnstad in gevestigd heeft, een overkoepelende organisatie voor
het welzijnswerk in de stad.
Dit alles tezamen brengt de stichting Doca ertoe om een knipseldienst op te zetten die maandelijks alle activiteiten in Arnhem op het gebied van vredeswerk, ontwikkelingssamenwerking,
racismebestrijding en duurzame ontwikkeling zal documenteren. Uit de rondzendbrief van Doca
van 5 april 1993: ‘Doca biedt aan om een (circa) maandelijkse knipselkrant uit te brengen met
persberichten, korrespondentie, diskussiestukken en achtergrondartikelen rond de 4 temaas die
in de kop van deze brief zijn genoemd. Hierbij dan ook de oproep om ons materiaal toe te zenden zodat wij dat in de krant kunnen opnemen.
Veel organisaties beschikken niet over de financiële middelen om naast een landelijk dagblad
ook een abonnement op een regionale krant te betalen. De knipselkrant kan daar zo voor een
deel in tegemoet komen. Door deze dienstverlening hoop ik bovendien dat we wat meer van elkaars aktiviteiten op de hoogte raken en dat er zo misschien ook wat meer onderlinge diskussie
ontstaat. Dit zou dan weer een bijdrage kunnen leveren aan de basis voor een daadwerkelijk
vredescentrum op termijn.’
Hoewel dat gedroomde centrum er niet zal komen, zoals we in een volgend deel zullen zien,
blijkt de knipseldienst een schot in de roos. Nog vele jaren zal de krant, na 2000 omgedoopt in
Info Arnhem Mondiaal, maandelijks onder redactie van de stichting Doca verschijnen.

Vaart in de discussie
Om vaart in de discussie rond de haalbaarheid van een vredescentrum in Arnhem te houden,
produceert dezelfde stichting Doca in september ’93 het discussiestuk ‘Eén stap terug, twee
stappen vooruit’. Na een analyse van de maatschappelijke ontwikkelingen in de voorbij tien jaar
luidt de conclusie van de stichting dat de ‘linkse beweging’ in Nederland er niet in geslaagd is
om haar invloed in de hoogtijdagen – eindjaren 70 en beginjaren 80 – te consolideren en van
daaruit een blijvend netwerk aan alternatieve structuren op te zetten. Sterker nog, aldus Doca:
‘Het machtsenken an sich werd categorisch afgewezen waardoor de opbouw van consistente
alternatieven in de vorm van coöperaties en andere infrastructurele verbanden te weinig is
ontwikkeld. Het gevolg daar weer van is dat nieuwkomers telkens opnieuw het wiel hebben
moeten uitvinden, al gebiedt de waarheid te zeggen dat de overdracht van kennis en ervaring
ook mislukte omdat nieuwkomers liever zelf gingen knutselen dan de handboeken van de oude
garde erop na te slaan.’
De conclusie die de stichting er zelf uit trekt is dat er ondanks de desinteresse bij de gemeente
Arnhem om organisatorische en financieel bij te dragen aan het opzetten van een stedelijk
centrum – met uitzondering van de GroenLinks dat zelf ook pleit voor een dergelijk centrum
maar dan meer gericht op duurzame ontwikkeling – toch voortgegaan moet worden op het ingeslagen pad: ‘We zijn er ons van bewust dat in deze situatie alleen verandering ten goede kan
worden bewerkstelligd, wanneer dat gekoördineerd plaatsvindt en wel vanuit een samenwerking
van groepen die de terugslag in de tweede helft der jaren 80 hebben overleefd, samen met organisaties die er daarna nieuw zijn bijgekomen. Het gaat daarbij met name om de overlappingen
van de vier probleemgebieden.’ Met die vier probleemgebieden doelt de stichting op de terreinen vrede, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en mondiale milieuvraagstukken,
maar dan vooral omgezet naar integraal handelen: ‘Met behoud van ieders specialisme, ligt naar
onze mening de kracht van een nieuwe beweging in een georganiseerde aanpak van misstanden
die zo struktureel van aard zijn, dat ze op meerdere terreinen doorwerken. Zo kan het bijvoorbeeld heel zinnig zijn om verpakkingsmateriaal in te zamelen voor hergebruik, maar het zou ook
kunnen gaan om verzet tegen de ongelimiteerde exploitatie van grondstoffen waarmee in het
Westen in een sfeer van moordende concurrentie ongevraagd en met veel vervuiling artikelen
worden geproduceerd die ons via schreeuwerige verpakkingen in de maag worden gesplitst …’
Niet alleen van de kant van Doca wordt gepoogd om de vaart erin te houden. In dezelfde septembermaand waarin het discussiestuk van Doca wordt uitgebracht, wordt ook een discussiebijdrage geleverd door Platformvoorzitter Bernd Lamprecht. Deze bijdrage, samen opgesteld met
Marc Frencken van De Vonk en Jeroen Helder van de Alternatieve Bieb Ongebonden, dient ‘als
diskussiestuk ter vergadering van 6 oktober aanstaande. Deze vergadering vormt een cruciaal
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moment in de perike-len rond de eventuele oprichting van het Vredescentrum, daar op 6 oktober
duidelijk dient te worden of er intern in de organisatie voldoende draagvlak is om het voorstel
tot konkrete uitvoering te brengen.’
De vraag of er intern wel voldoende draagvlak voor een dergelijk centrum is, doet het ergste
vermoeden. De opstel-lers zijn dan ook van mening dat het centrum een samenwerkingsverband moet zijn van alle betrokken organisaties die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor
het runnen van het centrum: ‘Alle daaruit voortvloeiende konsekwenties dienen door een
platform – waarin dus alle deelnemende organisaties zitting hebben – dat wekelijks vergadert,
te worden omgezet in konkrete aktiviteiten. De organisatiestruktuur dient zodanig in elkaar te
zitten dat er een permanente opening blijft bestaan naar andere maatschappelijke belangengroepen op het terrein, dat wil zeggen dat in ieder stadium nieuwe groepen kunnen toetreden tot
het centrum om daar hun strukturele inbreng te doen gelden. De voorwaarde dient te zijn dat
men bereid is werkzaamheden en aktiviteiten die zich daartoe lenen volgens overeenstemming
ten uitvoer te bren-gen. Verder moet men de zorg willen dragen voor het in goede konditie
houden van de basis, te weten het centrum op zichzelf.’
In deze voorstelling van aanpak valt de werkwijze van buitenparlementaire organisaties uit de
jaren 80 te herkennen, gewend als zij altijd al waren om vanuit de gedachte van basisdemocratie
en zelfwerkzaamheid tot initiatieven te komen. Het is echter de vraag of deze gedachte aansluit
bij de Platformorganisaties die deze traditie lang niet allemaal kennen en zich al gauw afvragen
of deze organisatievorm wel zoden aan de dijk zal zetten.

Moeizame voortgang
Terwijl bovengenoemde organisaties hun inbreng nog leveren vanuit de gedachte dat de haalbaarheidsdiscussie vaart moet houden – al was het maar omdat nog vóór de jaarwisseling met
concrete resultaten richting gemeentebestuur gekomen moet worden – dreigt de discussie al
voortijdig vast te lopen in een geringe opkomst van de Platformleden op de najaarsvergaderingen en tegelijkertijd op een overvolle agenda waardoor voortdurend onderwerpen verschoven
moeten worden naar latere bijeenkomsten. Voorzitter Bernd Lamprecht doet zelfs een noodgreep door de leden voor te stellen hun mening over onderwerpen dan maar schriftelijk in te
brengen. Zo meldt De Vonk zich aan als nieuw
Platformlid, maar zijn er te weinig leden in de
vergadering aanwezig om tot toetreding te kunnen
besluiten. Tegelijkertijd staan er onderwer-pen op
de agenda die niet verschoven kunnen worden
zoals het politiek café dat het Centrum voor
Ontwikkelingssamenwerking (COS Gelderland)
op 27 september in de Schouwburg van Arnhem
wil houden, alsook een maand later een jubileumconferentie – het COS bestaat dan twintig jaar
– in het Provinciehuis te Arnhem.
Ook het Platform Biologische Landbouw & Voeding uit Wageningen plant een bijeenkomst in
Arnhem als onderdeel van de landelijke campagne Voedsel voor de Toekomst en zou graag zien
dat Arnhemse milieu- en ontwikkelingsorganisaties aan die promotietour meedoen.
Respectievelijk Bea Edlinger en Marijke Domburg bezoeken daartoe de Platformbijeenkomst
van 11 oktober, maar de meeste Platformleden hebben andere verplichtingen. Voorts hoopt de
Stichting Arn-hem-Lima nieuwe bestuursleden in Platformkringen te kunnen werven waartoe de
zittende be-stuurders Hans Suurmond en Hilbert de Goede naar de Platformvergadering komen.
Door het samenkomen van al deze thema’s raakt de vergaderagenda overvoerd en dreigt ook de
discussie over de haalbaarheid van het Vredescentrum in de knel te komen, temeer daar besloten
is om de werkwijze van het Platform aan een evaluatie te onderwerpen, een taak waaraan
administratieve kracht Munên Vestjens zich zet: ‘De doelstelling van het Platform: staan we
hier nog achter? Is het werkplan voldoende uit de verf gekomen? Wat zijn de mogelijke
oorzaken van knelpunten? Wat doen we eraan? Geloofwaardigheid van het Platform (naar de
politiek). Draagvlak van het Platform als afspiegeling van de Arnhemse bevolking die zich met
thema’s van vrede, ontwikke-ling, mensenrechten bezighouden. Draagvlak van elke organisatie
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afzonderlijk. Interaktie amb-telijk apparaat en Platform. Presentatie, vergaderstijl,
aankondiging
vergadering
en
verslag-geving.
Organisatievorm:
clusters,
eenmansvoorzitterschap.’
Het Platform zal haar novembervergadering volledig wijden aan het beantwoorden van deze
vragen en er niet in één bijeenkomst mee klaar komen. Intussen is ambtenaar Henny Schreurs
terug van zijn missie naar Zuid-Afrika en komt zijn eindverslag op de agenda, alsook het conceptprogramma van de manifestatie ‘Stad van de Vrede’. En dan is er het verslag van een delegatie van de dienst Milieu en Openbare Werken (MOW) die een bezoek heeft gebracht aan Ho
Chi Minh-stad in Vietnam (het vroegere Saigon) waar onder leiding van MOW-ambtenaar
Adriaan Verhoeff afspraken zijn gemaakt voor een afvalverwerkingsproject aldaar. Dan is er
nog de discussie of het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid als gevolg van een interne
reorganisatie bij de gemeente Arnhem nu moet worden ondergebracht bij de dienst Cultuur,
Educatie en Sport of bij de afdeling Beleidsontwikkeling van de Bestuursdienst, dan wel bij een
nieuw op te zetten afdeling Beleidsondersteuning van de Bestuursdienst. En dan houdt de vereniging Vriendschapsbanden Arnhem-Gera op 1 november een thema-avond over de handelsbetrekkingen tussen Gera en Arnhem en organiseert de Stichting
Arnhem-Lima voor de tweede maal in haar bestaan de
muntjesactie waarbij buitenlands geld dat van vakanties is
overgeble-ven, wordt ingezameld …

Dekens voor Bosnië-Herzegovina
En zo is er tenslotte het beroep van de VNG op alle gemeenten in
Nederland om een internationale actie te ondersteunen voor de inwoners van Bosnië-Herzegovina die zwaar te lijden hebben onder
het winterweer in het inmiddels voormalige Joegoslavië. Ook
Platformleden doen mee aan de campagne Bescherming en dekens
voor Bosnië waarbij dienst wordt gedraaid in het Gemeentelijk
Informatiecentrum.
En zo wordt het 13 december, de dag waarop de laatste Platformvergadering van het jaar 1993 wordt gehouden. Een vergadering waarin Bern Lamprecht te
kennen geeft zijn voorzitterschap te wil-len overdragen en Munên Vestjens aankondigt vanwege
persoon-lijke omstandigheden met haar administratieve inzet voor het Plat-form te moeten
stoppen.
Tot een einddiscussie over de haalbaarheid van een vredescentrum – toch van belang gezien de
door het gemeentebestuur gegeven bedenktijd tot januari 1994 – komt het in dat jaar niet meer.
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Deel 10
1994 - 1995
Waarin de herdenking van ‘Vijftig jaar na dato’ een
succes wordt, maar een stedelijk vredescentrum achter de horizon
verdwijnt en de Commissie vredesvraagstukken en
ontwikkelingssamenwerking wordt opgeheven
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Hoofdstuk 1

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 10 januari 1994, het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en de 50e herdenking van de
Slag om Arnhem (de mislukte poging in 1944 van de Geallieerden om de Rijnbrug in Arnhem
te veroveren op de Duitsers), komt het Platform voor de eerste maal in het nieuwe jaar bijeen.
De vergadering begint enigszins in mineur, want de vertegenwoordigster van de Arnhemse
Amnesty-afdeling, Gé Baesjou, heeft daags voor de bijeenkomst te kennen geven met haar taak
te stoppen: ‘Het platform is voornamelijk een praatgroep en dat ligt mij niet zo. Het is dan ook
moeilijk mij steeds voor de vergadering te motiveren.’ Ze belooft een opvolger te zoeken binnen
Amnesty-Arnhem, bedankt de Platformleden voor de samenwerking en wenst hun al het goede
voor de toekomst.
Behalve deze afmelding staat ook het voorzitterschap op de agenda. Bernd Lamprecht heeft al
eerder te kennen gegeven zijn functie te willen overdragen en Bert Oostveen geeft desgevraagd
aan hem wel te willen opvolgen, maar pas in de zomer beschikbaar te zijn. Op de agenda ook de
manifestatie Stad in de Wereld, waaraan in een vorig deel al een hoofdstuk is gewijd. Omdat het
programma voor dit grootschalige evenement zich nog in de conceptfase bevindt, stelt Marc
Frencken van De Vonk ter vergadering voor
om door de hele stad heen ‘een decentrale
tentoonstelling van panelen met foto’s en tekst
te organiseren om het idee Stad in de Wereld
meer onder de Arnhemse bevolking te brengen.
Het idee erachter: wat toen (’33-’45) gebeurde
in Europa, gebeurt nog steeds overal ter
wereld met allerlei minderheidsgroepen.’
Het idee zal om organisatorische redenen uiteindelijk niet uitgevoerd worden, maar illustreert wel de wil van het Platform om de vredesgedachte achter 50 jaar na dato uit te dragen. Hetzelfde kan ook gezegd worden van de
Stichting Internationale Jeugduitwisseling IJU
die aanhaakt bij het idee van de Provincie Gel-derland om een stedenband aan te gaan met de
Poolse provinciehoofdstad Lublin. Ook hier hetzelfde doel: ervoor zorgen dat een vastge-roest
vijandsbeeld voor eens en voor altijd ver-dwijnt. Maar ook het idee van een nieuwe ste1944-1994 - Airborneplein Arnhem
denband zal geen werkelijkheid worden, hoewel de contacten op provinciaal niveau er wel
zullen blijven. Datzelfde geldt ook voor de IJU: ter vergadering doet Kees Kentin verslag van
het uitwisselingsproject dat de stichting heeft georganiseerd met een dovenschool in Lublin,
evenals de geslaagde uitvoering van een kunstproject dat in die stad in samenwerking met de
IJU is opgezet.
Hoewel het Platform het op deze eerste vergadering in 1994 dus zonder de afvaardiging van
Amnesty International moet doen, blijft de geest van Gé Baesjou er wel waaien: aan het slot van
de bijeenkomst wordt namelijk afgesproken dat voorzitter Bernd Lamprecht opnieuw een
‘praatpapier’ zal opstellen om te bepalen of de uitgangspunten van het Platform gehandhaafd of
gewijzigd worden. Na het nodige uitstel, de februari- en maartvergaderingen worden maar matig
bezocht, zal uiteindelijk de aprilvergadering om die reden een evaluatiebijeenkomst worden,
waarop – inderdaad – veel gepraat zal worden. Overigens op niet erg vruchtbare wijze, zoals we
in het volgende hoofdstuk zullen zien.
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Nieuwe Platformvertegenwoordiger van Milieudefensie Arnhem
Precies een week na de eerste Platformvergadering van 1994 meldt Joost Borsboom, secretaris
van de Arnhemse kerngroep van Milieudefensie, dat Wim Sweers bereid is gevonden om
Marion van Maanen te vervangen, die al een tijd lang verstek heeft laten gaan bij Platformvergaderingen. Het zal het begin worden van een lange staat van dienst van Wim Sweers. In eerste
instantie dus voor Milieudefensie-Arnhem, later als vertegenwoordiger van de stichting Grondvest.
Dat ook op andere terreinen van milieu en duurzame
ontwikkeling in Arnhem een beweging gaande is,
illustreert een uitnodiging die het Platform later die
maand ontvangt van het al eerder-genoemde Platform
Biologische Landbouw & Voeding. Dit in Wageningen
gevestigde samen-werkingsverband nodigt de Arnhemse
vredes- en ontwik-kelingsorganisaties uit om op 9
februari samen te komen in het Bezoekerscentrum De
Watermolen voor een voor-lichtingsbijeenkomst over het
EcoTeam programma. In veel steden in Nederland al een
succes, zal dit energie-besparingsprogramma ook in Arnhem voet aan de grond krijgen met zelfs
een eigen secretariaat in het gebouw van de Provincie Gelderland. De informatieavond op 9
februari ’94 beperkt zich echter niet alleen tot het pro-gramma van de wijkgerichte EcoTeams,
maar legt ook de relatie tussen voedsel en duurzaamheid en hoe milieu een prominentere plaats
kan krijgen op de agenda voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 2 maart van dat jaar
gehouden zullen wor-den. Maar net als voor het vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem gold,
zo geldt ook voor initiatieven op dit terrein dat er nog een lange weg te gaan is. Het zal nog
meer dan tien jaar duren voordat duurzaamheid als beleidsprincipe binnen het gemeentelijk
apparaat geaccepteerd wordt.

Centrum Democraten in de Arnhemse gemeenteraad
Hoe groot de inzet van Arnhemse organisaties voor een vredelievende en duurzame wereld ook
moge zijn, het laat onverlet dat een deel van de Arnhemse
bevolking op 2 maart 1994 voor heel andere uitgangspunten
kiest. Aan het einde van die historische dag blijkt namelijk uit
de telling dat er voldoende stemmen uitgebracht zijn op de
Centrum Democraten (CD) om een vertegen-woordiger in de
Arnhemse gemeenteraad te krijgen. De jaren-lange campagne
van de partij waarbij ‘de buitenlanders’ de schuld krijgen van
zo’n beetje alles wat fout gaat in Nederland, heeft blijkbaar bij
menigeen een gevoelige snaar geraakt. Overigens is Arnhem
geen uitzondering, in totaal blijken bij deze raadsverkiezingen
landelijk 78 zetels door de CD te zijn bemachtigd. En ofschoon
het Openbaar Ministerie in ditzelfde jaar een strafrechtelijk
onderzoek tegen de partij instelt wegens het aanzetten tot haat,
rassendiscriminatie en opzettelijke bele-diging – met
geldboetes voor prominente CD-ers als resultaat – neemt de
verkiezingsuitslag niet weg wat er blijkbaar, en voor-al in
oudere stadswijken, aan onvrede leeft.
De antifascistische organisatie De Vonk reageert onmiddel-lijk op de uitslag en roept Arnhemse
organisaties op om 12 april een blokkade bij de ingang van het stadshuis te houden om de
installatie van Hennie Selhorst als raadslid van de CD te ver-hinderen: ‘Het is ons duidelijk dat
de blokkade op enige weer-stand zal stuiten. We stellen ons dan ook voor dat het een blokkade
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wordt die slechts effektief is ten opzichte van Selhorst en de zijnen, die wij zien als onderdeel
van een antidemocratische organisatie die ethisch gesproken geen enkel recht heeft zitting te
nemen in een democratisch orgaan. Ook een reden om de blokkade als voorstel naar voren te
schuiven, is het feit dat Sel-horst en de Centrumdemocraten door zitting te nemen in de raad de
gemeenschap, zo’n 50.000 gulden op jaarbasis gaan kosten, waarvoor de gemeenschap niets
konstruktiefs terugziet.’
Voor wat betreft dit laatste argument zal De Vonk het gelijk al spoedig aan zijn zijde vinden,
want de vertegenwoordiger van de CD in de Arnhemse gemeenteraad zal zo weinig aanwezig
zijn op raadsvergaderingen, dat zijn raadsvergoeding in 1997 wordt ingetrokken. Een besluit
overigens dat na een door de heer Selhorst gewonnen rechtszaak moet worden herzien. Maar
toen had het CD-raadslid zelf al een veroordeling op zak wegens handel in harddrugs.
De oproep van De Vonk om bijeen te komen om over het blokkadevoorstel te discussiëren, leidt
tot een droevig resultaat: ‘De vergadering afgelopen donderdag 17 maart in De Opbouw werd
door geen enkele van de door ons aangeschreven vijfenzestig
organisaties bezocht. We kregen één schriftelijke, positieve,
reactie van IRIS, een vrouwenorganisatie in Arnhem.’
De Vonk laat het er echter niet bij zitten en schrijft een tweede
bijeenkomst uit, op 31 maart, nog geen twee weken dus vóór de
installatie van de gemeenteraad en opnieuw in De Opbouw: ‘In
deze tijd die veel overeenkomsten vertoont met het beeld zo-als
we dat kennen van de krisisjaren dertig in Europa, mogen we
niet dezelfde fout maken door ekstreem nationalisme te
aksepteren als een soort natuurwetmatig verschijnsel.’
Dit keer heeft de oproep meer succes en op de ochtend van de
12e april protesteren een paar honderd mensen voor de deur van
het stadhuis tegen de installatie van het CD-raadslid. Het lukt
het CD-lid daardoor niet om het stadhuis binnen te komen. Tot
de politie ingrijpt en na veel duw- en trekwerk de blokkade
ontbonden wordt. Voor alle zekerheid wordt het CD-lid in een
politieauto gezet en via een zij-ingang van het stadhuis alsnog
naar binnen geloodst, waarna de installatie van de 39 raadleden
plaatsvindt.
Eén wethouder zal deze installatie niet hoeven bijwonen: Gerard Velthuizen. Als wethouder van
de PvdA nauw betrok-ken bij de band tussen Arnhem en het Zuid-Afrikaanse Kimber-ley, treedt
hij op 11 april af. En burgemeester Paul Scholten? Hij zal op die bewuste 12e april weigeren om
het CD-raadslid de hand te schudden.

Petitie ambtenaren gemeente Arnhem
En de ambtenaren, ook wel eens cynisch de vierde macht genoemd? Zij laten zich op de 12e
april van hun democratische kant zien en bieden de burgemeester, als voorzitter van de gemeenteraad, een petitie aan, toch bepaald geen alledaags verschijnsel. In een gezamenlijk schrijven
vragen de medezeggenschapscommissies van de Bestuursdienst, de diensten Milieu en Openbare Werken, Stadsontwikkeling, Sociale Zaken en Wonen en Volksgezondheid aan de gemeenteraad om rekening te willen houden met de gevoelens bij de ambtenaren nu er in de raad een
partij vertegenwoordigd is die ‘blijkens haar intenties aanstuurt op racisme en vreemdelingenhaat en andere vormen van discriminatie jegens bevolkingsgroepen en personen.’
En net als er ten tijde van de grote vredesdemonstraties in 1981 en 1983 ruimte ontstond voor
ambtenaren om voor hun overtuiging uit te komen, zo vragen de ambtenaren nu om geen medewerking te hoeven te verlenen aan ‘verzoeken of opdrachten te moeten uitvoeren van of namens
iemand die een gedachtegoed vertegenwoordigt en tot het zijne maakt, dat wij verafschuwen en
dat wij uitgebannen willen zien uit de geesten van mensen.’
Dat de gemeente Arnhem diezelfde middag – en niet toevallig op die middag - een antiracismemanifest zal ondertekenen, wordt door de gezamenlijke diensten toegejuicht, maar niet als voldoende beschouwd: ‘Als ambtenaren die U mogen/moeten dienen, komt ons evenwel in dezen
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ook een eigenstandig oordeel toe. Het is onze overtuiging dat wij een eigen verantwoordelijkheid hebben als mens en in onze functie als ambtenaar/medewerk(st)er van de gemeente Arnhem om ons uit te spreken tegen racisme en discriminatie en daaraan geen medewerking behoeven te verlenen.’
Dat het de ambtenaren niet alleen gaat om dat ene CD-lid dat nu deel uitmaakt van de gemeenteraad, maar om een verontrustende maatschappelijk tendens, bewijst hun oproep aan de raad
om als overheid ook de hand in eigen boezem te steken: ‘Niet alle schuld behoeft neer te komen
op het hoofd van deze ene, simpele man. Het is duidelijk dat wij met ons allen – politici,
ambtenaren en andere vormgevers van de samenleving – niet in staat zijn (geweest) om de
ressentimenten in de samenleving weg te nemen, die ertoe leiden dat de door mensen ervaren
maatschappelijke problemen op het conto worden geschreven van bepaalde bevolkingsgroepen.
Dat laatste is immers uiterst verfoeilijk en kortzichtig.’
Vredes- en veiligheidsbeleid in de jaren ‘90
Alsof het contrast niet groter kan zijn, wordt er op de avond van die 12e april een heel andere
samenkomst gehouden. En wel in een van de zalen van de Volksuniversiteit De Coehoorn waar
op initiatief van Kerk en Vrede Arnhem en de Raad van Kerken Arnhem een discussie
plaatsvindt over het vredes- en veiligheidsbeleid in de jaren 90. Wim van Kouwenhoven van
IKV Arnhem in zijn uitnodigingsbrief: ‘In bijna alle samenlevingen ter wereld heerst (ongeacht
de religieuze achtergrond van de bewoners) het diepgewortelde geloof dat militair geweld
maatschappelijke problemen zou kunnen helpen oplossen, naar de ondervinding van de
organisators van de discussieavond. Militair geweld leidt nooit tot waarlijke gerechtigheid –
wat iets anders is dan ‘vrede en veiligheid’. Een militair apparaat met hooggekwalificeerd
personeel en met groot wetenschappelijk en technologisch vernuft draagt het gevaar in zich dat
het vroeg of laat tot oorlog leidt. Het (willen) voeren van oorlog tast het rechtsbewustzijn van
een samenleving aan en hersenspoelt haar inwoners.’
Aan het debat die avond doen Kamerleden mee van de VVD, GroenLinks, D66 en het GPV,
terwijl LeonWecke van het Nijmeegs Studiecentrum voor Vredesvraagstukken als discussieleider optreedt. En zo krijgt deze 12e april na alle commotie – vooraf en op de dag zelf – toch
een slot dat uitzicht biedt op vrede en gerechtigheid. Ook al denkt het Vredesoverleg Kerk en
Samenleving (VOKS), nog altijd in het Platform vertegenwoordigd door Dick Engelsman, daar
anders over. Op de vraag of militair geweld maatschappelijke
problemen kan helpen oplossen, antwoordt de VOKSvertegenwoordiger in een reactie op de uitnodiging van het
IKV: ‘Onze eigen Tweede Wereldoorloggeschiedenis bewijst
dat als het maatschappelijk probleem bestaat uit
militaristische bezetting, de oplossing alleen eigen militair
geweld is.’ En op de vraag of een militair apparaat vroeg of
laat tot oorlog leidt, schrijft hij: ‘Juist een niet
afschrikwekkende landsverdediging lokt milita-ristische
aanvallen omdat zwakte de aanvallers hoop op suc-ces geeft.
De les van 1939-1940.’
Ook de stelling van het IKV dat het (willen) voeren van oorlog het rechtsbewustzijn van een samenleving aantast en de
inwoners van een land hersenspoelt, kan niet op instemming
rekenen van het VOKS: ‘Het bereid zijn om oorlog te voeren
wordt juist gedragen door het democratische rechtsbewustzijn
van de samenleving.’
Tot aan zijn onverwachte dood in 2005 zal Dick Engelsman het standpunt blijven huldigen dat
de vrede in Nederland al-leen door een staand leger gegarandeerd kan worden. Zoals hij ook tot
aan zijn dood zal blijven beweren dat het Platform eigenlijk een ondemocratische instelling is
omdat de krijg-smacht als de grootste vredesorganisatie van het land, daar
Arnhem 1945
niet in vertegenwoordigd is en mocht worden.
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Hoofdstuk 2

Oud-strijders
In de loop van april 1994 worden de contouren van de 50 e herdenking van de Slag om Arnhem
zichtbaar. Ambtenaar Diana Metin, net aangesteld als medewerkster van het Bureau Vredesvraagstukken en Ontwikkelingssamenwerking, zoals het Bureau Vront nog altijd voluit heet,
wijdt een rondschrijven aan een specifiek onderdeel van het programma Een multiculturele dag
die gehouden zal worden op zaterdag 10 september van 11 tot 16 uur in het stadhuis: ‘Allerlei
groepen uit de Arnhemse samenleving die zich bezig houden met vredesvraagstukken, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, discriminatie e.d. kunnen zich daar presenteren. Ook instellingen en groepen die de Arnhemse allochtone bevolking vertegenwoordigen, krijgen een
plaats op deze markt.’
Tegelijkertijd zal er in de raadszaal een discussiebijeenkomst worden gehouden over hoe in
Arnhem een effectief anti-discriminatie- en minderhedenbeleid gevoerd kan worden. Om te
laten zien dat de gemeente in de voorbije jaren al wel met een internationaal beleid aan de weg
getimmerd heeft, zal er een expositie over worden ingericht. Als hoogtepunt van de dag zal een
wandkleed aan de burgemeester worden aangeboden. Het kleed van vijf bij zes meter is
gemaakt door voornamelijk migrantenvrouwen uit diverse buurtcentra en met medewerking van
het internationale vrouwencentrum Oikia en zal nog een tijdlang een van de muren van het
stadhuis sieren tot het in een later jaar op een niet meer te traceren moment en wijze uit het
stadhuis verdwijnt. De multiculturele dag zelf zal overigens in de jaren daarna een structureel
vervolg krijgen in de vorm van het project Kleurop, waarover in een later hoofdstuk meer.

Oud-strijders
Het is Dick Engelsman van het Vredesoverleg Kerk en Samenleving (VOKS) die op de aprilvergadering van het Platform de toon zet. Al vaker aangegeven dat hij eigenlijk vindt dat de
krijgsmacht als vredebrenger in het Platform vertegenwoordigd behoort te zijn, stelt hij tot
ieders verbazing voor om de oud-strijders uit te nodigen om tot het Platform toe te treden. Niet
duidelijk wordt of hij daarmee ook expliciet het wat schimmige Oud-Strijders Legioen (OSL)
van Prosper Ego voor ogen heeft, een organisatie die nogal eens het nieuws haalt vanwege een
uitgesproken anticommunistische opstelling. Maar zoveel is wel duidelijk dat de VOKS-vertegenwoordiger opnieuw probeert om aard en werkwijze van het Platform in een meer rechtse
en behoudende richting te sturen. Zijn voorstel leidt tot commotie wanneer een drietal Platformleden (Frits Thijssen, Kees Kentin en Marc Frencken)
aankondigt met het lidmaatschap te zul-len stoppen indien
de oud-strijders daadwerkelijk als lid van het Platform
worden toegelaten. Eerder dan bedoeld wordt de
vergadering dan ook beëindigd om in juni niet veel verder
te komen dan de vaststelling dat de gang van zaken in mei
algemeen betreurd wordt.
Zonder consequenties blijft dit alles overigens niet. Geconfronteerd met irritatie en afwijzing jegens zijn voorstel, wendt Dick Engelsman zich rechtstreeks en buiten
het Platform om tot wethouder Joke van Doorne (PvdA),
die sinds de collegevorming in april ‘94 vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking in haar portefeuille
heeft. Uit zijn brief aan haar van 18 mei 1994: ‘Op maan-dag 9 mei jl. heb ik tijdens de
Platformvergadering een oproep gedaan tot ontdiscriminisering en herdemocrati-sering. Het
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heeft niet zo mogen zijn. Alleen al bij de gedachte aan de gevolgen liepen er al drie leden weg.
Dit omdat momenteel de Platformmeerderheid denkt: A. Het
Erebegraafplaats Oosterbeek
Platform is als een schaakclub, waarbij alleen schakers en geen dammers welkom zijn; ofwel
voor geweldloze pacifisten en verboden voor eventueel geweld ge-bruikende pacifisten. B. Onze
militaire landsverdediging is geen vredesbevorderende factor. C. Opgelegde democratie is de
ergste vorm van tirannie. Daarom verzoekt het VOKS u alsnog uitvoering te geven aan het
verzoek van burgemeester mr. P. Scholten aan het Platform om ter wille van de democratische
afspiegeling contact op te nemen met het particulier initiatief achter onze militaire landsverdediging. Wij hopen dat u in de geest van het nieuwe bestuursakkoord op ons verzoek wilt
ingaan als eerste aanzet tot een weer bloeiend allround Platform VRONT.’
Het initiatief van de VOKS-vertegenwoordiger doet de irritatie binnen het Platform alleen maar
toenemen en Frits Thijssen is de eerste die zijn conclusies trekt. Hij kondigt zijn vertrek uit het
Platform aan met de toezegging binnen de MOV-groep een andere vertegenwoordiger te zoeken.
Vervolgens laat ook Kees Kentin, in het Platform de Stichting Internationale Jeugduitwisseling
(IJU) vertegenwoordigend, weten dat wanneer de bij herhaling door VOKS aangezwengelde
discussie over het lidmaatschap van de krijgsmacht niet eindelijk een keer stopt, hij zijn tijd
beter kan besteden dan naar de Platformvergaderingen te komen.
De situatie maakt het er voor Bernd Lamprecht als Platformvoorzitter niet makkelijker op. Toch
al de wens koesterend zijn functie over te dragen aan een ander Platformlid, kan hij het enthousiasme om tot vruchtbare vergaderingen te komen, nauwelijks meer opbrengen. Het is dan ook
voor hem een hele opluchting wanneer Bert Oostveen aanbiedt om zijn functie over te nemen,
maar dan wel met de beperking dat hij dat maar voor de duur van één jaar zal doen. Wanneer
dan tevens besloten wordt om een dagelijks bestuur in het leven te roepen waardoor de Platformleiding niet langer op een en dezelfde persoon rust, lijkt er weer enig perspectief te ontstaan. Naast Bert Oostveen bieden Henny Beijer en Aris Kon zich als bestuurders aan, waarop
ook Bernd Lamprecht toezegt om dan wel niet als voorzitter, maar nog wel als bestuurslid aan te
blijven.

Reactie gemeente Arnhem
Het duurt een paar maanden, maar op 4 augustus 1994 schrijft wethouder Joke van Doorne aan
Dick Engelsman terug: ‘Nog afgezien van het feit, dat het mij niet bekend is welke plaatselijke
organisaties u met het ‘particulier initiatief achter onze militaire landsverdediging’ bedoelt, ligt
het niet op mijn weg om de samenstelling van het Platform te beïnvloeden. Het staat organisaties die daarvoor belangstelling hebben, vrij om zich te melden, waarna het Platform op grond
van de door de gemeenteraad vastgestelde regels een beslissing neemt.’
Daarmee zou de kous af moeten zijn, maar niet voor het Vredesoverleg Kerk en Samenleving
VOKS. Een week later wendt secretaris Dick Engelsman zich namelijk opnieuw schriftelijk tot
de wethouder (en de raadsfracties),
maar nu niet alleen namens het
VOKS, maar ook namens PAL, een
tot dan toe onbekende organisatie.
De afkorting blijkt te staan voor
Publiek Achter Landsverdediging en
is gevestigd op het privéadres van
Dick Engelsman met zijn eigen
bankrekening als optie voor
financiële bijdragen aan deze ‘contactgroep voor hen die de-mocratisch onze bewapende pacifisten steunen in hun vredeswerk’.
Vanwaar dit initiatief? Uit de be-wuste brief van PAL van 12 augus-tus 1994: ‘Ons briefhoofd
doet U kennismaken met een nieuwe Arnhemse contactgroep voor Vredesorganisaties met een
werkwijze die in opzet vergelijkbaar is met onze collega-organisatie SAV (Samenwerkende
Arnhemse Vredesbewegingen). De vraag waarom dit ontstaan nu pas plaatsvindt is makkelijk te
beantwoorden. Onder de vorige wethouder van VRONT zou het PAL en haar andere
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vertegenwoordigers niet welkom geweest, gediscrimineerd en door het Platform weg
geballoteerd zijn onder het motto ‘Onze landsverdediging is geen vredesbevorderende factor’’.
In de hoop dat met de installatie van een nieuwe gemeenteraad, een nieuw college en een nieuw
bestuursakkoord de weg vrij is gekomen voor op de krijgsmacht gerichte organisaties om alsnog
deel uit te maken van het Platform, stelt ondertekenaar Dick Engelsman: ‘Daarom is nu de tijd
rijp om met de contactgroep PAL te starten en haar andere deelnemers straks voor te dragen
voor het Platform. De tijd is rijp want het zou huichelachtig overkomen wanneer in een
VRONT-vergadering eerst onze bevrijders en pacificeerders met een lovende herdenking te eren
en vervolgens hun navolgers en supporters in het vredeswerk van de huidige bewapende pacifisten ter verloochenen als niet vrede bevorderend.’
Het zal niet mogen baten. Wethouder en raadsleden hebben wel andere zaken aan hun hoofd dan
het lezen en beantwoorden van de geschriften van de VOKS-secretaris, die ook binnen zijn
eigen partij, de VVD, langzamerhand als een vertragende factor wordt beschouwd, want ook
daar moet men zich regelmatig over zijn schrifturen buigen. PAL zal dan ook niet verder komen
dan het briefhoofd.

Nieuwe commissieleden
Nu de installatie van de nieuwe gemeenteraad een feit is, dienen ook de raadscommissies
opnieuw te worden samengesteld. Dat geldt ook voor de Commissie vrede en ontwikkelingssamenwerking waar het Platform met zes leden in vertegenwoordigd is. Voor een deel zijn dat
dezelfde mensen die al eerder de Platformclusters vertegenwoordigden: Wim Onderstal, Dick
Engelsman en Bert Oostveen. Omdat de gemeenteraad echter kiest voor weer zeven raadsleden
in deze commissie, zoals ook het geval was vóór de verkiezingen van 1990, worden er ook vanuit het Platform weer zeven vertegenwoordigers verwacht. Naast genoemde drie ‘oudgedienden’, worden Marc Frencken, Wim Sweers, Bernd Lamprecht en Kees Kentin voorgedragen.
In tegenstelling tot de kwestie rond de toelating van de Nederlands Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap (NZAW) in de commissie vier jaar eerder, verloopt de benoeming van de zeven
Platformleden tot commissielid nu zonder enig probleem en begint er met de laatste Platformvergadering op 13 juni een zomer waarin alle betrokkenen zich opmaken voor het evenement
van september: de 50e herdenking van de Slag om Arnhem.

Hoofdstuk 3

50 jaar na dato
De zomer van 1994 lijkt voor de Arnhemse
vredes- en ontwikkelingswerkers, inclusief het
gemeentelijk Bureau Vront, met een tegenvaller
te
beginnen.
Want
amper
heeft
de
Platformvoorzitter de leden een mooie vakantie
toegewenst, of dagblad de Gelderlander komt
met een alarmerend bericht. Onder de kop
‘Geringe belangstelling voor internationale
conferentie in Arnhem’ weet de krant op 23 juni
te melden dat zich voor de jongerenconferentie Stad in de Wereld (City in the World),
prominent onderdeel van het programma rond de 50 e her-denking van de Slag om Arnhem,
slechts veer-tien buitenlandse en vijftien Nederlandse deelnemers hebben aangemeld. Met nog
twee maanden te gaan, lijkt dit onderdeel al bij voorbaat tot mislukken te zijn gedoemd.
Bovendien blijkt het budget voor de conferentie reeds met 130.000 gulden te zijn overschreden.
Het aanschrijven van 176 buitenlandse gemeenten in 58 landen, een half jaar eerder nog
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gebracht als een publicitair hoogstandje, blijkt niet succesvol te zijn geweest ondanks een scala
aan actuele thema’s op het gebied van internationale samenwerking, noodhulp, duurzame
ontwikkeling en de multiculturele samenleving.
De gemeente besluit een nieuwe mailing de deur uit te doen en de toelating te verruimen: niet
langer mag maar één jongere per stad naar Arnhem komen, maar nu ook meerdere personen
samen. De maatregel is niet alleen bedoeld om meer respons te krijgen, maar ook om tegemoet
te komen aan de zorg die bij menige buitenlandse gemeente leeft om een jongere op eigen
gelegenheid naar Arnhem te sturen. Door de journalist gevraagd naar de bezorgdheid bij de
gemeente over de tegenvallende respons, antwoordt gemeenteambtenaar Frits Alsemgeest: ‘Ik
hoop dat het allemaal nog aantrekt. Je ziet vaker met dergelijke evenementen dat aanmeldingen
pas op het laatste moment op de bureaus dwarrelen. Voorlopig is er geen paniek. Als er bij het
volgende checkpunt, eind juli, nog niet voldoende aanmeldingen zijn, overwegen we pas om de
conferentie niet door te laten gaan.’
Gevraagd naar het feit dat de gemeenteraad in eerste instantie akkoord was gegaan met een
budget van honderdduizend gulden voor de conferentie, terwijl de laatste berekeningen leren dat
alleen al dit onderdeel 2,3 ton gaat kosten, voorziet de ambtenaar geen problemen: ‘Het is niet
zo’n ramp, we kunnen de overschrijding opvangen binnen de post Vredesvraagstukken en
Ontwikkelingssamenwerking. Er is niets aan de hand.’

Voorlopig programma rond
Ondanks de tegenvallende respons waarover de Gelderlander rept, meldt Jan Ram van Bureau
Vront in zijn nota van 15 juni ’94 aan het gemeentebestuur, dat het programma voor het evenement goeddeels rond is: ‘Inhoudelijk en organisatorisch liggen wij goed op schema.’ Voor
zaterdag 10 september staat de in een vorig hoofdstuk al genoemde multiculturele markt in de
stadhuishal op het programma: ‘De markt moet een overzicht bieden van de activiteiten die op
deze terreinen in Arnhem bestaan. De veelkleurigheid van de Arnhemse bevolking zal ook in
culturele zin tot uiting komen met optredens van diverse zang- en dansgroepen.’
Behalve deze markt zal de dag benut worden voor een evaluatiebijeenkomst van de Stichting
Arnhem-Lima en een uitwisselingsproject tussen Arnhemse en Poolse kunststudenten: ‘Wij
lossen daarmee tevens een toezegging aan de provincie in, die een samenwerkingsverband heeft
met de provincie Lublin en vele Gelderse
contacten in de stad Lublin coördineert.’
Verder zal de dag gebruikt worden om de
intussen door de gemeenteraad ingestelde
advies-commissie
Minderheden
te
installeren.
Voorafgaande aan de multiculturele markt
staat de conferentie Stad in de Wereld op 7
en 8 september gepland, waarvoor de jongeren al in het weekend van 2 op 3 september worden verwacht. Ondergebracht bij
gastouders is er een uitgebreid rooster voor
hun opgesteld, waarin vooral veel plaats is
ingeruimd voor repetities voor het gezamenlijk theater- en muziekprogramma Bridge to the World dat op 8 september in de
Stadsschouwburg zal worden opge-voerd.
De jongerenconferentie zelf zal op het sportcentrum Papendal worden gehouden en bestaat uit
een reeks door de jongeren te volgen workshops. Vanuit het Platform wordt assistentie verleend
door Bert Oostveen en Johannes Kon als werkgroepsvoorzitter samen met Hans Suurmond,
bestuurslid van de Stichting Arnhem-Lima.
Niettemin valt het aantal aanmeldingen voor deelname aan de conferentie van Platformzijde de
gemeente tegen, blijkens een brief die raadslid Daan van de Meeberg in zijn hoedanigheid van
voorzitter van de conferentiewerkgroep op 15 augustus aan het Platform schrijft: ‘Dat de belangstelling van Nederlandse (Arnhemse) zijde achter zou blijven bij die van de uitgenodigde
Arnhem Mondiaal

341

Stichting Doca

buitenlandse steden hadden wij uiteraard niet verwacht. Ik doe daarom bij deze een beroep op
de Platformorganisaties om te bezien of zij zich alsnog kunnen vrijmaken voor dit belangrijke
evenement, waar de gemeente veel energie en geld in heeft gestoken. Die keus wordt u wellicht
wat gemakkelijker gemaakt nu wij in staat zijn het volledige programma van de beide dagen te
presenteren, alsmede plaats en tijdstip van het afsluitende diner.’

Frits Thijssen overlijdt
Maar diner of niet, terugkerend probleem zal steeds zijn dat de bij het Platform aangesloten
groepen en hun vertegenwoordigers hun spaarzame vrije tijd telkens opnieuw moeten zien te
verdelen tussen hun werk of hun studie, het vrijwilligerswerk voor hun organisatie, hun gezinsleven en overige bezigheden. Iets waar hun partners en gezinsleden vaak al moeite genoeg mee
hebben, zo luidt een veelgehoorde klacht uit het vredes- en ontwikkelingswerk. Bovendien
krijgt het Platform een week na de brief van Daan van de Meeberg een klap te verwerken: op 23
augustus namelijk overlijdt Frits Thijssen, onverwacht en met slechts 66 jaar veel te jong.
Het Platform in een reactie: ‘Frits heeft zich vele jaren met grote energie ingezet voor zijn
medemensen, dichtbij en veraf. Hij was o.a. actief in Amnesty International, de MOV-groepen,
de werkgroep Asielzoekerscentrum en vanaf de oprichting lid – en later voorzitter – van het
Arnhems Platform Vrede, Ontwikkeling, Mensenrechten en Milieu. Vanuit het Platform had hij
ook zitting in de gemeenteraadscommissie ‘Vredesvraagstukken en Ontwikkelingssamenwerking’. Met Frits hebben we een bescheiden en warm mens verloren, een stuwende kracht, die in
zijn handelen liet zien waarin hij geloofde.’

Nieuwe Platformvoorzitter
Op 17 augustus, een week voor het overlijden van Frits Thijssen, komt het Platform bijeen op
de eerste vergadering na de zomervakantie. Er zijn dan nog precies drie weken te gaan voor de
conferentie Stad in de Wereld en de multiculturele markt die in het stadhuis plaatsvinden.
Het is Frits op dat moment nog niet gelukt om een plaatsvervanger te vinden vanuit de MOVgroepen en vanuit Amnesty International heeft zich nog evenmin een nieuwe vertegenwoordiger
gemeld sinds het vertrek van Gé Baesjou in januari.
Wel is Gerda van der Sluijs voor het eerst van de partij. Zij zal samen met Rudi Manhoef, die al
langer binnen het Platform actief is, de Novib vertegenwoordigen en daarin een lange staat van
dienst opbouwen, ook wanneer Rudi Manhoef met zijn werk als Novib-vertegenwoordiger al
lang is gestopt. Verder valt op dat Wim Sweers, die eerder dat jaar in de plaats is gekomen van
Marion van Maanen als vertegenwoordiger van Milieudefensie Arnhem, opeens ook de Stichting Grondvest vertegenwoordigt. En het is de eerste Platformbijeenkomst waarin Bert Oostveen de voorzittershamer hanteert. Dat leidt ertoe dat er meer tempo in de vergadering komt en
dat er met een duidelijke agenda en het stellen van concrete vragen (Waartoe nog clusterindeling? Wat is er nog te doen vanuit Arnhem aan de situatie in Oost-Europa? Wat te doen met
groepen die niet of nauwelijks naar de Platformvergaderingen toe komen?) weer meer beweging
komt in het Platformwerk.
Ook de Platformvergadering daarna, die van 12 september, daags na de conferentie Stad in de
Wereld, toont dat beeld. Te gast in de vergadering is Anko Stilma die een toelichting geeft op de
activiteiten van A SEED en te kennen geeft dat de organisatie overweegt om tot het Platform toe
te treden. Een voorstel dat door de Platformleden wordt toegejuicht, gezien de aantrekkingskracht die A SEED op jongeren blijkt te hebben bij thema’s als duurzame ontwikkeling, milieu
en de tegenstellingen tussen arm en rijk. Overigens zal het lidmaatschap van A SEED van korte
duur blijken; al in het voorjaar van 1995 haakt de organisatie vanwege andere prioriteiten af.
Een toezegging die in deze vergadering wel tot een langlopend lidmaatschap van het Platform
leidt, is het besluit van de Stichting Arnhem-Lima om voortaan een waarnemer naar de Platformvergaderingen te sturen: Nico Vlasveld zal deze taak gedurende enkele jaren op zich
nemen.
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Daartegenover staat het besluit van de Vriendschapsvereniging Arnhem-Gera, waarover in een
voorgaand deel uitgebreid is bericht, om zichzelf op te heffen. Het animo zowel binnen als
buiten de vereniging om de contacten met Gera uit te bouwen, is in de voorbije paar jaar tot een
minimum gedaald. Wat rest zijn individuele contacten en – nog altijd – de inzet van de Stichting
Internationale Jeugduitwisseling IJU en de Raad van Kerken die door de jaren heen aan de weg
zijn blijven timmeren wat de contacten met Oost-Europa betreft. Wel onderneemt beleidsambtenaar Jan Ram samen met wethouder van economische zaken Jaap van Hensbergen medio
’94 een reis naar Gera. Daar wordt een conferentie met andere partnersteden van Gera bijgewoond met als doel te bezien welke uitwisselingsprojecten er nog mogelijk zijn. Veel meer dan
de toezegging dat er misschien toch weer een uitwisseling tussen scholen van beide steden
mogelijk is, komt het echter niet.

Het Arnhem Appel
‘Aan de conferentie Stad in de Wereld is door 28 gemeenten uit de wereld deelgenomen,
alsmede een aantal gemeenteraadsleden, vertegenwoordigers van enkele buurgemeenten en het
particulier initiatief in Arnhem. In totaal 88 personen
hebben op beide dagen met elkaar gedis-cussieerd
over thema’s op het gebied van gemeentelijke
internationale samenwerking. De con-ferentie kon
worden afgesloten met de aanvaarding van het zgn.
Arnhem Appel. Dit appel omvat een reeks van acht
beleidsaanbevelingen c.q. -rich-tingen voor de
vormgeving
van
internationaal
samenwerkingsbeleid door gemeenten. De vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten zullen
het Arnhem Appel aan hun gemeenteraden ter bekrachtiging voorleggen. Het Arnhem Appel zal daarmee in de internationale organen van vredesgemeenten belangrijk bijdragen aan toekomstige beleidsinitiatieven op het gebied van gemeentelijke internationale samenwerking.’
Aldus de inleiding bij de nota die Jan Ram van
Bureau Vront op 19 september 1994 stuurt aan B&W
van Arnhem. Toegevoegd is – behalve de tekst van
het Arnhem Appel zelf – het voorstel aan de gemeenteraad om het appel op de raadsvergadering van 7
november te bekrachtigen.
De acht aanbevelingen van het appel passen stuk voor stuk in het vredes- en
ontwikkelingsbeleid dat de gemeente Arnhem als richtlijn hanteert sinds de aanname van het
door de Samenwerkende Arnhem-se Vredesgroepen in juni 1983 opgestelde Vredesprogramma. Ze zijn er alleen een actualisering van wat duurzaamheid, multiculturele inzet en
anti-racisme betreft en ze zijn uitdrukkelijker geformu-leerd. De woorden ‘moeten’ en ‘dienen’
zijn formuleringen die de SAV indertijd vermeden heeft, maar die nu elk afzonderlijk artikel
van het Arnhem Appel kenmerken. Desondanks zal de gemeenteraad op 7 november 1994
zonder tekstwijzigingen akkoord gaan met het gehele document.

Kanttekeningen
Toch zijn er bij het succes van 50 jaar dato enige kanttekeningen te plaatsen. De belangrijkste is
wel dat het Arnhem Appel, hoe goedbedoeld en degelijk van opzet ook, nimmer heeft geleid tot
een versterking van het internationaal en duurzaamheidsbeleid van de gemeente Arnhem. Wat
een vliegwiel had moeten worden voor de gemeentelijke inzet zoals neergelegd in eerdere
manifesten en overeenkomsten (Wereldunie van Vredessteden, Klimaatverbond, Platform GeArnhem Mondiaal
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meentelijk Vredesbeleid e.d.), blijkt al snel te verworden tot een van de vele nota’s die in de
spreekwoordelijke bureaula verdwijnen.
Voorts zijn er vraagtekens te zetten bij het claimen van de
stelpost Vrede en Ontwikkeling voor het financieren van
de budgetoverschrijding van de manifestatie. Na
september blijkt er voor overige activiteiten op vredes- en
ontwikkelingsgebied dat jaar namelijk niets meer te
besteden, waarmee meteen ook subsidieaanvragers voor
activiteiten op dit terrein nul op het rekest krijgen.
Een van de Arnhemse organisaties die daardoor achter het
net vist, is de stichting Doca. Dit onderzoeksbureau publiceert in de herdenkingsmaand een boekje over de rol van het Arnhemse chemieconcern
AkzoNobel in de wapen-handel en doet voor medefinanciering vergeefs een beroep op het
gemeentelijk vredesbudget. Overigens om naderhand informeel vanuit Bureau Vront te
vernemen dat de gemeente niet geporteerd was van een kritisch onderzoek naar een voor de
gemeente Arnhem zo belangrijk bedrijf als AkzoNobel. De afwijzing zal nog een onverwacht
staartje krijgen, zoals we in een volgend hoofdstuk zullen zien.
Veel minder in het oog springend in die herdenkingsmaand is de internationale oecumenische
viering die de Raad van Kerken Arnhem op 18 september houdt in de Eusebiuskerk. Onder het
motto Vergeten is ballingschap, gedenken is verlossing wordt invulling gegeven aan 50 jaar
Slag om Arnhem, zoals het programma voor de dienst vermeldt. En om dat concreet – en
internationaal – te maken, wordt aan het einde van de dienst een collecte gehouden waarvan de
opbrengst niet alleen gaat naar het oecumenisch werk van de Raad van Kerken, maar ook naar
de Stichting Vrienden van La Benevolencija Serajewo. En waar de oorlog in Joegoslavië door
de uitzichtloosheid en het onoverzichtelijke karakter van de betrokken bevolkingsgroepen, tot
obligaat krantennieuws is verworden, drukt dit initiatief van de Raad van Kerken de mensen
weer eens op de feiten: ‘La Benevolecija is de welzijnsorganisatie van de Joden in Sarajevo.
Alle bevolkingsgroepen doen een beroep op de hulp van deze organisatie. Daarbij gaat het om
warme maaltijden uit de gaarkeuken, medicijnen uit drie eigen apotheken en hulp van artsen en
verpleegkundigen van La Benevolencija. Deze hulp komt zowel Serven en Kroaten als ook
Moslims en Joden ten goede. Zo is de Joodse gemeenschap een teken van hoop in deze
verscheurde stad.’

De pers
De gebrekkige aandacht van de pers voor dit initiatief – en sowieso voor het vredeskarakter van
het evenement Stad in de Wereld – staat in geen verhouding tot de aandacht die de overige
publieksgerichte activiteiten in deze septembermaand krijgen. Vanwege het spectaculaire karakter van de nagebootste luchtlanding op de Ginkelse Heide, de Memorial Flight van vliegtuigen
uit de Tweede Wereldoorlog en de stoet aan militaire voertuigen met oorlogsveteranen, worden
er pagina’s over vol geschreven, door zowel de plaatselijke als de landelijke pers. Wanneer het
herdenkingsmonument voor de Slag om Arnhem achter het Provinciehuis ter opsiering ook nog
een kanon krijgt, is dat voor Ed Bruinvis van de
stichting Doca aanleiding om het gehele karak-ter
van 50 jaar na dato publiekelijk aan een kritische
evaluatie te onderwerpen. Zowel de Gelderlander
als de Arnhemse Courant nemen – dat weer wel –
het commentaar in hun editie van 22 september op:
‘De herdenking van de Slag om Arnhem zou dit
jaar, precies een halve eeuw na dato, in het teken
staan van wereldvrede, mensenrechten en internationale samenwerking, zo was afgesproken. Niet
langer alleen de blik gericht op het verleden, maar
ook op een gewenste toekomst.
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Opdat we ons bewust zouden worden van het feit dat vrede iets is waar we voortdurend aan
moeten werken. Opdat we niet dezelfde fouten maken als in
Jacob Groenewoudplantsoen
het verleden. Nationale en regionale conflicten in
een vroeg stadium oplossen voordat ze uitmonden in oorlog. Nationale tendensen vroegtijdig
bezweren voordat er fascistische regimes uit groeien. Daadwerkelijke samenwerking scheppen
tussen de continenten opdat er eindelijk een einde komt aan armoede en honger …
Maar waar mogen we ons als volk deze maand aan vergapen? Aan een Memorial Flight met
nog authentieke bommenwerpers. Hoor eens wat een geluidje, meneer! We staan uren in de
regen voor een stoet militaire voertuigen van wel 20 kilometer lang! Met nog een echte
Sherman-tank erbij. Prachtig stukje techniek! En zo springen er ook weer echte parachutisten,
zo wordt Een Brug te Ver levensgroot in de Rijnhal vertoond en hebben we er in de stad weer
een nieuw oorlogsmonument bij met een heus kanon! Het dingt dateert uit de jaren 70, maar dat
doet er niet toe, als ie maar echt kan hebben geschoten! En ik kan er niks aan doen, maar de
vlaggenparade in de stad doet mij nog het meest denken aan een manifestatie van de racistische
National Movement.
Over 25 jaar is er weer een mooi getal om te vieren. Dan denken we weer terug aan die Slag om
Arnhem. Of zou er dan iets actuelers zijn om te herdenken? Een oorlog bijvoorbeeld, die we
weer niet konden voorkomen, maar waar we de binnenmarcherende soldaten zullen toejuichen
als onze bevrijders. En natuurlijk zullen we dan weer denken: dat nooit weer! En we zullen de
blik weer richten op De Toekomst. Of er dan nog een toekomst zal zijn? Dat zien we dan wel
weer.’

Hoofdstuk 4

Voortgang stedenbanden
In een vorig hoofdstuk kwamen al even de initiatieven in 1994
aan de orde rond de stedenbanden die Arnhem onderhoudt.
Voor een nieuwe stedenband met Lublin, hoofdstad van de
gelijknamige provincie in Polen (in Polen zelf Lubelskie geheten) ontbreekt het binnen de gemeenteraad aan voldoende
draagkracht. Maar ook de bestaande stedenbanden – formeel
dan wel informeel – zijn aan slijtage onderhevig, zoals we
eerder zagen. Zo beperkt de jumelage met de Londense voorstad Croydon zich voornamelijk tot sportuitwisselingen,
terwijl de contacten met Coventry, net als Arnhem een door
oorlogshandelingen zwaar beschadigde stad, zich slechts op
ambtelijk niveau – en dan nog sporadisch – afspelen. Wanneer
de vriendschaps-vereniging Arnhem-Gera zich in het voorjaar
van 1994 opheft vanwege ge-brek aan respons uit de partnerstad, zoals Jan Ram van Bureau Vront in een nota aan B&W van Arnhem meldt, dreigt ook die
stedenband tot het verleden te gaan behoren. Toch komt er nog een initiatief vanuit deze
voormalige Oost-Duitse stad wanneer Anne Kümmerling namens het gemeentebestuur van
Gera, de burgemeester van Arnhem uitnodigt voor het bijwonen van het Höhlerfest in oktober.
Het programma van dit traditionele volksfeest bereikt Arnhem echter pas een week van tevoren,
waardoor de burgemeester zich moet verontschuldigen. Daarvoor in de plaats, zo stelt Jan Ram
in diezelfde nota van 22 september voor, zou hijzelf samen met wethouder Jaap van Hensbergen
acte de présence kunnen geven: ‘Door de gemeente Gera is de draad onlangs weer opgepikt
door deelneming, op ambtelijk niveau, aan de conferentie Stad in de Wereld en het afvaardigen
van een jongere naar de jongerenontmoetingsweek Brug naar de Wereld. Het lijkt mij vanzelfsprekend dat Arnhem dit blijk van belangstelling voor de jumelage beantwoordt en op de
uitnodiging ingaat. Ik zou voorts ook gaarne van de gelegenheid gebruik maken om af te tasten
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welke mogelijkheden Gera heeft om de jumelage weer van enige inhoud te voorzien. Het moet
toch mogelijk zijn om meer van onze stedenband te maken dan de afgelopen jaren is gebeurd.’
De wens zal de vader van de gedachte blijken te zijn, want veel meer dan wat plichtplegingen en
beleefdheidsontmoetingen zullen de contacten met Gera niet meer opleveren. Alleen de Raad
van Kerken en de Stichting Internationale Jeugduitwisseling IJU zullen nog werk blijven maken
van die relatie, zoals al eerder is opgemerkt.
Niettemin zal Jan Ram in een verslag van het bezoek dat hij en wethouder Jaap van Hensbergen
aan Gera brengen, de aanbeveling doen om op basis van acht jaar ervaring en vanuit de oorspronkelijke vredesband, de stedenband aan te houden en het ‘bureau VRONT blijven belasten
met de ambtelijke werkzaamheden ten behoeve van de jumelage met Gera.’
Voor wat betreft de onderlinge uitwisselingen die voor ‘die Wende’ toch ook vaak moeizaam
verliepen, stelt hij voor om voortaan vooral aan te sluiten bij hoogtepunten in het maatschappelijk, sociaal en cultureel leven van beide steden. En de nieuwe (partijloze) burgemeester van
Gera, Ralf Rauch, uit te nodigen voor een tegenbezoek in het voorjaar van 1995. Een en ander
vindt invulling in een bezoek dat twee raadsleden (Felix Gimbrère en Paul Matthieu) namens de
jonge generatie in de gemeenteraad op 6 april brengen aan Gera ter herdenking van het bombardement op die stad in de Tweede Wereldoorlog.

Stichting Arnhem-Lima
Intussen timmert de stichting Arnhem-Lima hard aan de weg met inzamelingen, scholenbezoek,
vrijwilligersavonden, dia- en fotopresentaties (de stichting ontwikkelt een eigen informatiewand) en de zeer succesvolle jaarlijkse muntjesactie. Sinds de oprichting van de stichting in
1989 is er nauwe samenwerking geweest met de Novib, ook al lopen de visies van beide
organisaties niet in alles parallel.
Waar de stichting Arnhem-Lima
benadrukt dat directe contacten met
de inwoners van Villa El Salvador
(door
ondersteuning
van
volkskeukens,
op-vang
van
straatkinderen, inrichting schooltjes
en bibliotheken, maar ook door regelmatige uitwisselingen) de motivatie en betrokkenheid over
en weer stimuleren, toont de Novib zich juist voorstander van centraal geleide
ontwikkelingsprojecten. Zij ‘is geen voorstander van directe banden tussen groepen in
Nederland en in de derde wereld’ zoals vermeld staat in de Nieuwsbrief van mei 1994 van de
stichting Arnhem-Lima na een discussie-avond met de Novib.
De gemeente Arnhem, althans Bureau Vront, ondersteunt de visie van de stichting, vooral
vanuit het uitgangspunt dat het bij jumelages tussen Arnhem en andere steden moet gaan om
bewustwording onder de bevolking. En die is meer gediend bij directe onderlinge contacten dan
bij afstandelijke bestuurlijke structuren. Weliswaar heeft de gemeente Arnhem zich bij de oprichting van de stichting Arnhem-Lima gecommitteerd aan een jaarlijkse bijdrage aan de Novib
van f 25.000, maar dat was voor de periode van vier jaar. De Novib zou dan zorgdragen voor het
afdragen van de gelden aan de bevolking van Villa el Salvador via de partnerorganisaties Cidiag
(zelfbestuur), Fovida (volkskeukens) en Idesi (kredietverstrekking). Maar nu die vier jaar om
zijn, is het tijd voor een andere opzet van de gemeentelijke steun aan de contacten met Villa El
Salvador.
Jan Ram van Bureau Vront formuleert dat besluit in het voorjaar van 1994 als volgt in zijn
reactie op het financiële jaarverslag van de stichting Arnhem-Lima over het voorgaande jaar:
‘Door de uitbouw van de aktiviteiten van de Stichting werd een rechtstreekse donatie via de
Novib een minder wenselijke ondersteuningsvorm. De ondersteuning door de Novib van de aktiviteiten van de Stichting liet ook steeds meer te wensen over. De relatie tussen de aanwending
van de Arnhemse gelden door de Novib en de aktiviteiten van de Stichting was steeds minder
duidelijk te leggen.’
Dit gemeentelijk standpunt leidt tot het besluit dat de stichting Arnhem-Lima nu voortaan
rechtstreeks financiële ondersteuning krijgt voor haar activiteiten: ‘De gemeente stelt zich gaArnhem Mondiaal
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rant voor een verdubbeling van de opbrengsten van akties, die de Stichting onder de bevolking
van Arnhem houdt. In deze constructie is de maximale bijdrage van de gemeente op jaarbasis
gebonden aan een plafond van f 25.000,-. Deze verdubbelingsregeling is een veel toegepaste
vorm van ondersteuning. Hij moedigt de Stichting op het vlak van fondswerving aan tot een
maximale inspanning. De basissubsidie van f 7.500,-, bestemd om de organisatie van de Stichting draaiende te houden, blijft in stand.’

Werkconferentie Vriendschapsbanden met Villa El Salvador
De nieuwe regeling levert de stichting Arnhem-Lima niet alleen meer zeggenschap op over de
besteding van de opbrengst van collectes, maar zorgt ook voor meer financiële armslag op het
gebied van campagnes en uitwisselingen. Om daar ook op landelijk niveau meer mee te kunnen
doen, vindt op 10 september 1994 een werkconferentie plaats waarvoor de burgemeester van
Villa El Salvador (Cesar Augusto Soplin Franco) wordt uitgenodigd alsook vertegenwoordigers
van gemeenten die net als Arnhem contacten onderhouden met de enorme volkswijk van Lima
(Amstelveen, Zaltbommel, Maarssen en Waddinxveen). Daarnaast zijn bestuursleden van de
Novib en de centra voor ontwikkelingssamenwerking in Gelderland en Noord-Holland aanwezig. Met de conferentie wordt aangesloten bij de herdenkingsmanifestatie 50 jaar na dato die
in die septembermaand op tal van plaatsen in Arnhem wordt gehouden. Doel van de conferentie
is – naast het uitwisselen van informatie – ‘het onderzoeken van mogelijkheden voor andere
vormen van project/partnerkoppelingen’.
De teleurstelling is dan ook groot wanneer de burgemeester van Villa El Salvador op het laatste
moment verstek moet laten gaan vanwege visumproblemen. Dat leidt ertoe dat burgemeester
Paul Scholten evenmin deelneemt aan de conferentie. Over blijft het onderling uitwisselen van
informatie tussen gemeenten en groepen, want de organisatoren besluiten om ondanks de
afwezigheid van de hoofdgast de conferentie toch door te laten gaan. Maar tot veel meer dan het
besluit van de aanwezigen om te bezien in hoeverre die informatieuitwisseling verbeterd kan
worden, komt het toch niet.
Veel meer succes behaalt stichting ArnhemLima in dat jaar in Arnhem zelf: twintig
organisa-ties
zamelen
gezamenlijk
vijfentachtig kilo aan buitenlands muntgeld
in ter waarde van f 4.500. Aanzienlijk meer,
zo meldt de novembernieuwsbrief van de
stichting, dan in 1993 toen ‘slechts’ f 3.300
werd ingezameld. Samen met de opbrengst
uit andere acties dat jaar en als gevolg van de
verdubbelingsaf-spraak met de gemeente,
komt eind ’94 f 11.000 beschikbaar voor
armoedebestrijding in Villa El Salvador.
Dan blijkt ook dat de werkconferentie toch
nog tot een nieuwe actie leidt. Een delegatie uit Amstelveen heeft in november namelijk een
bezoek gebracht aan Villa El Salvador en daar kennis gemaakt met Donatilda Gamarra, de
voorzitster van de vrouwenvereniging Fepomuves (Federacion Popular de Mujeres). Zij heeft
zich ten doel gesteld om op de VN-Wereld-vrouwenconferentie in Beijing (september 1995) te
vertellen over de armoede in Villa El Salvador en over hoe vrouwen in de wijk zelf proberen die
armoede het hoofd te bieden. De vrouwengroep van de stichting Arnhem-Lima besluit om een
fonds in te stellen waaruit de reis- en verblijfkosten van Donatilda Gamarra betaald kunnen
worden. ‘We verwachten dan ook dat Donatilda iets zal doen met de ervaringen in Peking en
hierdoor gesterkt zal worden in haar werk voor en door vrouwen.’, aldus de folder die de
stichting er eind ’94 speciaal voor uit-brengt.
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Arnhem-Kimberley
Nadat Cynthia Petersen als eerste vertegenwoordiger van de Kimberley Civic Association
(KCA) in juni 1993 een bezoek aan Arnhem brengt, volgt er in september 1994 een tweede
bezoek. Ditmaal gaat het om vijf KCA-bestuurders:
Daniel Lekoma, Sharon Lewis, Chris Oliphant, Brenda
Marthinus en Vernon Patrick. Net als het geplande (maar
geannuleerde) bezoek van de burgemeester van Villa el
Salvador, vindt ook dit bezoek plaats in het kader van de
herdenkingsmanifestatie 50 jaar na dato. Omdat Arnhem
voor wat betreft de onder-steuning van de KCA
samenwerkt met de gemeenten Nijmegen, Wageningen,
Ubbergen en Rheden, zal de delegatie ook die plaatsen
bezoeken. Doel van de dele-gatie: zoveel mogelijk
kennis opdoen in Nederland op de terreinen huisvesting,
lokaal
bestuur,
sociale
ontwikke-ling
en
organisatiemanagement.
De delegatie zal een kleine vier weken in Nederland
blijven, waarvan een groot deel in Arnhem. In een rapport van elf pagina’s aan de betrokken gemeentebesturen
doet de delegatie vervolgens verslag van dit bezoek. Uit
de rapportage blijkt echter op geen enkele wijze wat het
bezoek heeft opgeleverd, omdat de conclusies niet verder
gaan dan beleefdheden omtrent genoten ontvangst en begeleiding.
Onder de kop Arnhem en Kimberley: het geld ligt op de plank legt Eric Schuurman in het
decembernummer 1994 van het blad Amandla, spreekbuis van de anti-apartheids-organisaties in
Nederland, uit waardoor dit komt: ‘De oorzaak van de schaarste aan geschoolde mensen ligt
vooral in het feit dat in apartheidsland het onderwijs er niet op gericht was om gekleurde
mensen technische en administratieve kennis bij te brengen. Mondeling formuleren van ideeën
en plannen gaat vaak uitstekend, maar bij de schriftelijke uitwerking schiet men tekort.’ En dus,
zo luidt de conclusie in het artikel, ligt het geld voor Kimberly in het Arnhemse gemeentehuis
na drie jaar nog steeds op de plank, omdat er geen definitieve keuze is gemaakt aan welk project
het geld besteed moet worden. ‘Zoals vaker bij civics ontbreekt het aan mensen die in staat zijn
een plan te maken dat enigszins voldoet aan de eisen van systematiek en controleerbaarheid die
we hier gewend zijn te stellen. Terechte eisen overigens, want zonder dat is de kans groot dat
projecten mislukken.’ Uiteraard is deze constatering niet nieuw voor de gemeente Arnhem want
niet voor niets immers heeft ambtenaar Hennie Schreurs in 1993 drie maanden in Kimberley
doorgebracht om de civics behulpzaam te zijn bij het doorlichten van de gemeentefinanciën van
Kimberley en om ze te helpen bij het opstellen van een onderhandelingsplan met het nieuw
gekozen lokale bestuur.
Wat de situatie echter pas echt bemoeilijkt, komt in het betreffende artikel slechts zijdelings aan
de orde: ‘Een positief punt is dat de civicleden nu ook lid zijn van interim-gemeenteraden,
waardoor de stem van de townshipbewoners eindelijk doorklinkt in het lokaal beleid. Voor de
Arnhem-groep is het zaak ook officiële contacten te leggen met de gemeenteraad van Kimberley.
Het gemeentelijk apparaat beschikt wèl over de organisatorische en administratieve kracht om
projecten in goede banen te leiden.’ In een van de vorige hoofdstukken is echter aangegeven dat
zittende bestuurders in Kimberley niet zo geporteerd waren van deelname van civicleden aan
het gemeentelijk beleid van Kimberley. En dus zal het geen vaart lopen met de officiële contacten tussen het Arnhemse gemeentebestuur en dat van Kimberley. En dus zal ook op dit terrein
de belangstelling van politiek Arnhem voor de situatie in Zuid-Afrika allengs afnemen zoals we
in een volgend hoofdstuk zullen zien.
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Gemeentelijk Platform Zuidelijk Afrika
Ook het Gemeentelijk Platform Zuidelijk Afrika is zich van dit dilemma bewust. Op twee
congressen die het Platform in 1994 organiseert (februari en juni), staat dit onderwerp centraal.
Vooral omdat voor oktober 1995 de eerste democratische gemeenteraadsverkiezingen in ZuidAfrika op het programma staan, is het zaak om voor die tijd de nodige kennis bij civics te hebben opgebouwd om als volwaardige partner mee te kunnen doen. De nieuwsbrief van december
1994 van dit gemeentelijk platform is geheel aan die voorbereiding gewijd: ‘Met name de
nieuwe raadsleden, veelal afkomstig uit de civics, hebben nog steeds een achterstand vergeleken
met de doorgewinterde bestuurders van de blanke gemeenten. Een ander punt is daarbij evenzeer van belang. Geen enkel raadslid in Zuid-Afrika heeft feitelijk ervaring met een bestuur dat
niet uitgaat van apartheid. Democratisch, non-raciaal bestuur van een stad, is een onbekend
fenomeen. Daarom is er feitelijk training voor alle raadsleden nodig.’
In het Werkplan 1995 van het Gemeentelijk Platform Zuidelijk Afrika, dat eveneens in december 1994 verschijnt, wordt daarom voorgesteld veel energie vanuit Nederland te steken in het
overdragen van kennis die aanwezig is bij niet alleen gemeenten, maar ook bij architecten,
woningcorporaties, bouwbedrijven en werkgeversorganisaties in de bouw. Huisvesting (eigenlijk beschikken alleen de blanken in Zuid-Afrika over acceptabele woningen) is in het dagelijks
leven van de Zuid-Afrikaan – naast het hebben van werk – het meest prominente probleem. De
kernactiviteiten van het Gemeentelijk Platform Zuidelijk Afrika zullen in 1995 – zo wordt besloten – het organiseren van een congres zijn over huisvesting en het organiseren van een waarnemingsmissie naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Hoofdstuk 5

Verrassingen
Op 30 september 1994 laat Bert Oostveen, inmiddels dus Bernd Lamprecht opgevolgd als voorzitter van het Platform Vrede, Ontwikkeling, Mensenrechten en Mondiale Milieuvraagstukken
(de langere naam raakt zonder dat daar eerst besluitvorminng over plaatsvindt, gaandeweg in
zwang), een rondzendbrief uitgaan aan ‘de organisaties welke deelgenomen hebben aan het
haalbaarheidsonderzoek van het Vredescentrum i.o.’. In de brief worden de organisaties uitgenodigd voor een bijeenkomst op 24 oktober in het stadhuis om tot een gezamenlijk standpunt te
komen richting gemeente Arnhem: ‘In januari 1993 is – mede op basis van het tegenonderzoek
van Doca – in de raadscommissie Vredesvraagstukken en Ontwikkelingssamenwerking besloten
om het onder-zoek naar de haalbaarheid van een Vredescentrum in Arnhem voort te zetten. Het
onderzoek van Doca had aangetoond dat er in Arnhem wel degelijk een draagvlak voor een
dergelijk centrum aanwezig was.’ Bert Oostveen memoreert vervolgens in zijn brief het initiatief van het Platform om in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1994 alle
politieke partijen in Arnhem aan te schrijven met het verzoek een vredescentrum op te nemen in
hun verkiezingsprogramma’s, een verzoek waarop door geen enkele partij is gereageerd. Verder
stelt hij vast dat de activiteiten van de Platformwerkgroep die zich over de oprichting van een
dergelijk centrum zou buigen, door geringe opkomst stil zijn komen te liggen. En tenslotte is er
de conclusie dat als gevolg van de manifestatie 50 jaar na dato, die aanvankelijk als aanknopingspunt voor een vredescentrum gold, er op financieel gebied niet veel meer van gemeentewege te verwachten valt.
Voor het bestuur van het Platform is het een kwestie van zorgvuldigheid om de Commissie
vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking te informeren over deze stand van zaken.
Maar tevens, zo vermeldt de brief, zal het Platform de commissie voorstellen om de discussie
hierover af te sluiten en de gemeenteraad de gelegenheid te geven het onderwerp van de agenda
af te voeren.
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Het voorstel is in die zin een verrassing – niet in de laatste plaats voor de stichting Doca als
initiatiefnemer van het voortgezette onderzoek – dat wanneer het Platform zelf afziet van het
streven om in Arnhem tot een centrum voor vrede en ontwikkeling te komen, daarmee ook alle
basis voor dergelijk centrum wegvalt. Immers, van gemeentewege was al weinig ondersteuning
voor het initiatief, vooral na het uitkomen van het tussenrapport van Bureau Vront in september
1992. En in de gemeentepolitiek zijn vrede en ontwikkeling sowieso al non-items geworden,
ook al zal geen enkele fractie in de raad dat hardop zeggen. Maar het feit dat geen enkele fractie
in de raad heeft gereageerd op het Platformverzoek om een vredescentrum op te nemen in het
verkiezingsprogramma, zegt wat dat betreft al genoeg.
Ed Bruinvis van de stichting Doca reageert twee weken later op de rondzendbrief van het
Platform. Uit zijn brief aan het Platform van 14 oktober 1994: ‘Juist nu, nu het zo moeizaam
gaat in het vredes- en ontwikkelingswerk in onze stad (Arnhem dreigt bijvoorbeeld nu ook haar
laatste wereldwinkel te verliezen), is ondersteuning meer nodig dan ooit. Het gaat er dus om ‘de
politiek’ hiervan te doordringen. Het laten schieten van het idee zal de mensen ‘in het veld’
alleen maar verder ontmoedigen.’
De stichting kondigt vervolgens aan om alle fracties in de gemeenteraad van Arnhem nogmaals
te benaderen met een oproep om het idee van een vredescentrum in Arnhem te ondersteunen.
In de Platformvergadering van 24 oktober komen de lidorganisaties echter niet verder dan de
constatering dat het proces om tot een vredescentrum te komen, gestagneerd is en dat de afweging tussen baten en lasten alleen maar negatief kan uitpakken. Besloten wordt om
nog wel de reacties van de door Doca benaderde raadsfracties af te wachten en op de volgende Platformvergadering een besluit te nemen. De Commissie vrede en ontwikkeling zal van dit besluit in kennis worden gesteld en zal
om uitstel van het definitieve besluit gevraagd worden.
Aan positief nieuws levert de oktobervergadering op dat de
Wereldwinkel Kortestraat is gered. Een in de gauwigheid
opgerichte Stichting Vrienden van de Wereldwinkel heeft
het pand opgekocht in de hoop dat een verbouwing en een
meer hedendaags aanbod van artikelen, de omzet weer op
peil zal kunnen brengen. Verder meldt Annemarie Westerink zich aan als de nieuwe vertegenwoordigster van Amnesty International. Zij vervangt Gé Baesjou die in januari,
zoals we zagen, was gestopt met het Platformwerk.

Drie reacties
De brief die de stichting Doca op 14 oktober 1994 richt aan de fracties van de gemeenteraad om
de noodzaak van een vredescentrum in Arnhem nog eens onder de aandacht te brengen, leidt tot
drie reacties en wel van de Partij van de Arbeid, D66 en het CDA.
In de brief geeft de stichting aan dat het Platform weinig fiducie meer heeft in de ondersteuning
van de kant van de plaatselijke politiek, maar dat dit nog niet hoeft te betekenen dat de politiek
ook tegen de komst van een vredescentrum is. ‘Verder stellen wij ons op het standpunt dat
‘vijftig jaar na dato’ een goed moment is om een konkrete invulling te geven aan wat
burgemeester Scholten een Brug naar de Toekomst heeft genoemd: het werken aan duurzame
vrede en meer aandacht voor het mondiale probleem van armoede, honger en mensenrechten.
Voor Arnhem kan van een centrum van waaruit aktiviteiten die een bijdrage leveren aan de
aanpak van deze problemen, naar onze mening een grote stimulans uitgaan.’
De eerste partij die op de brief van Doca reageert is de PvdA. Raadslid Veli Yücesan schrijft op
16 november namens de fractie: ‘Met belangstelling heb ik kennisgenomen van uw voorstel een
vredescentrum in Arnhem te stichten. Een dergelijk centrum lijkt mij een aanwinst voor Arnhem.
Ik zal u dan ook op de hoogte houden van de verdere gang van zaken rond dit voorstel.’ Tot het
nakomen van die belofte zal het niet komen, maar de heer Yücesan is nieuw in de raad en zal
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daarom niet op de hoogte zijn geweest van het feit dat de discussie rond de komst van een vredescentrum al vier jaar speelt.
De tweede reactie komt op 20 november en is geschreven door Henk Kamstra van het CDA. Hij
wijst erop dat het CDA een vredescentrum wel degelijk heeft opgenomen in het verkiezingsprogramma: ‘Indien een maatschappelijk draagvlak aanwezig is en het particulier initiatief
financieel bijdraagt, dan ondersteunt de gemeente in gelijke mate de stichting en exploitatie van
een vredescentrum.’
D66 tenslotte reageert bij monde van Olguita Oudendijk als derde op de brief van Doca. Uit
haar brief van 22 november: ‘Hoewel wij in beginsel niet negatief staan tegenover een dergelijk
initiatief, is het ons ook duidelijk dat, gezien het ontbreken van financiële middelen en kennelijk
ook van voldoende draagvlak, het voor de oprichting van een vredescentrum nu niet het
geëigende moment is.’

Exit Vredescentrum
Opmerkelijk is het uitblijven van de reacties ter linkerzijde in de raad, waarbij die van GroenLinks – toch de indiener in december 1991 van de motie die het haalbaarheidsonderzoek naar
een vredescentrum in Arnhem in gang zette – nog het meest opvalt.
De drie reacties (en het uitblijven van reacties van de overige fracties) komen aan de orde op de
Platformvergadering van 12 december en leiden ertoe dat voorzitter Bert Oostveen namens het
Platform per brief van 7 januari 1995 aan het gemeentebestuur de knoop doorhakt. ‘Het nieuwe
dagelijks bestuur van het Platform heeft in augustus 1994 op basis van het voorgaande een
voorlopig standpunt bepaald over het Vredescentrum en dat op 24 oktober besproken in een
Platformvergadering, waarvoor ook alle niet-Platformorganisaties waren uitgenodigd, welke
destijds bij de discussie rondom het Vredescentrum betrokken waren.
DOCA heeft naar aanleiding van de uitnodiging voor deze vergadering een lovenswaardig initiatief ontplooid om er bij alle politieke partijen op aan te dringen om alsnog de totstandkoming
van een Vredescentrum volop te ondersteunen.
Mede gezien de geringe respons op het verzoek van DOCA, heeft het Platform besloten om u te
verzoeken de discussie over een Vredescentrum i.o. voor dit moment formeel te sluiten en daarmee ook de door uw Raad op 18 december 1991 in preadvies genomen motie van GroenLinks
over deze zaak af te handelen.’
De brief, waarvan een kopie gaat naar de Commissie vrede en ontwikkeling en het gemeentelijk
Bureau Vront zal intern bij de gemeente bepaald geen stof hebben doen opwaaien; een reactie
vanuit het gemeentebestuur blijft in elk geval uit. Alleen dagblad de Gelderlander wijdt er op 9
februari ’95 nog een artikel aan. Onder de kop ‘Vredescentrum
definitief van de baan’ meldt de krant: ‘Arnhem krijgt definitief
geen vredescentrum. De laatste pogingen om zo’n centrum van de
grond te krijgen, zijn gestrand. Het plaatselijke Platform voor
Vrede, Ontwikkelingssamenwerking, Mensenrechten en Mondiale
Milieuvraagstukken heeft het Arnhemse college laten weten het
hoofdstuk als afgesloten te beschouwen.’

Toetreding Stichting Doca tot Platform
Verrassend, zeker gezien het voorgaande, is het besluit van de
stichting Doca om toch toe te treden tot het Platform. Op 28
december 1994 schrijft Ed Bruinvis namens de stichting aan het
Platform: ‘Onlangs is opnieuw de eventuele deelname van Doca aan het Platform VOM&MM
aan de orde gesteld. In zijn functie van voorzitter heeft Bert Oostveen mij bij dat gesprek verzocht een eerdere afwijzing van onze kant te willen heroverwegen.’ De argumenten om
voorheen te bedanken voor de uitnodiging staan echter nog steeds overeind, zo blijkt uit de
brief: slechte ervaringen met het gemeentebestuur, dreigende overbelasting van het onderzoekswerk door de stichting, passiviteit en onderling gebakkelei binnen het Platform zelf. De vraag
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dringt zich dus op wat de stichting bezielt om zich toch per 1 januari 1995 als Platformlid aan te
melden. Uit de brief van 28 december: ‘Naast onze twijfels en scepsis hebben wij echter ook
enkele overwegingen van positieve en optimistische aard: een stedelijke gerichtheid combineren
met bewustwording van mondiale problematiek is een doelstelling die ook Doca praktiseert. De
inzet van progressieve krachten binnen het Platform verdient te worden ondersteund. Het
onderlinge contact tussen Platformleden kan zeker blikverruimend en innoverend werken op ons
allen.’ Het vierde argument dat de stichting in de brief aanvoert, zal de reden zijn waarom Ed
Bruinvis namens Doca aan een lange staat van dienst zal beginnen binnen het Platform: ‘In de
huidige periode van terugval in het vredes- en ontwikkelingswerk is het van belang dat mensen
en organisaties die bewogen zijn met de problematiek, steun aan elkaar hebben. Vanuit deze
consolidatie is het wellicht mogelijk weer tot een nieuwe uitbouw van ons aller werk te komen.’
Even verrassend, maar misschien ook wel niet gezien het feit dat de Stichting Internationale
Jeugduitwisseling al vaker in conflict kwam met het Platformwerk, is het besluit van Kees
Kentin in diezelfde maand om niet langer permanent vertegenwoordiger van de IJU in het
Platform te zijn. Secretaris Yvonne van Herpen in haar brief van 13 december ’94 aan het
Platform: ‘Uw platform heeft zich eveneens tot taak gesteld zowel de plaatselijke politiek als het
bestuur van de gemeente Arnhem kritisch te benaderen t.a.v. onderwerpen en aktiviteiten, die
met vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking verband houden. Wij komen er niet
onderuit te moeten konstateren dat de aktiviteiten die ten aanzien van beide onderwerpen werden/worden uitgevoerd slechts ter goedkeuring achteraf aan het platform worden voorgelegd en
er slechts bereidheid bestaat bij politiek en/of bestuur om zeer marginale wijzigingen aan te
brengen (in de volksmond doekjes voor het bloeden genoemd).’
Zo leidt een overeenkomstige mening bij de stichting Doca en Stichting IJU tot toetreding van
de een en juist tot distantie bij de ander. Het besluit van de Stichting Internationale Jeugduitwisseling zal ertoe leiden dat Kees Kentin nog slechts op ad-hoc basis aan de Platformvergaderingen zal deelnemen, hetgeen onverlet laat dat hij tot aan zijn onverwacht overlijden in juli
2005 aan tal van Platformactiviteiten zal blijven deelnemen.

Militaire productie bij AkzoNobel
De brief die Olguita Oudendijk namens de D66-fractie op 22
november 1994 aan Doca stuurt, gaat ook op een ander punt
in op het werk van de stichting: ‘Met betrekking tot de
productie van AkzoNobel als zou deze bestemd zijn voor
wapenhandel is de D66 fractie van mening dat ons niet voldoende is gebleken dat bedoelde halffabricaten willens en
wetens bestemd worden voor wapenhandel. De halffabricaten kunnen nog op tal van andere wijzen verwerkt worden
die niets met wapenhandel te maken hebben. Verder is het zo
dat AkzoNobel bij ons weten geen regelgeving op dit terrein
overtreedt. Reden voor ons om ons op z’n minst terughoudend op te stellen in deze kwestie.’
Het zal op dat moment nog zo’n tien jaar duren voordat de
overheid besluit om dual-use (het tweeërlei gebruik van goederen en diensten, namelijk met civiel en militair oogmerk)
aan strikte exportregels te onderwerpen, maar de publicatie
Militaire productie bij AkzoNobel die de stichting Doca op
30 september 1994 – niet toevallig in de herdenkingsmaand van de Slag om Arnhem – het licht
doet zien, loopt daar al wel op vooruit.
Dat D66 het als neoliberale partij opneemt voor het chemieconcern AkzoNobel is niet zo
verrassend, wel echter het feit dát de fractie, twee maanden na het verschijnen van het Docarapport, op deze wijze reageert. Al in juli 1991 protesteerde Doca namelijk bij de Raad van
Bestuur van AkzoNobel tegen de betrokkenheid van het concern bij de Golfoorlog. Aanleiding
daartoe was de euforische uitspraak in het bedrijfsblad Reporter die zomer dat ‘de snelle en
beslissende overwinning van de geallieerde legers in de Golfoorlog mede mogelijk (werd)
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gemaakt door een product van Akzo’s Chemie Divisie’. Het handelde hierbij om de fabricage
van organometaalverbindingen die de eigenschap bezitten licht te kunnen omzetten in
elektrische impulsen. Dankzij het toenmalige samenwerkingsverband met het Amerikaanse
bedrijf Hercules Incorporated (Texas Alkyls) kon inbouw van deze zogeheten metaalalkylen in
de nachtzicht- en richtapparatuur van Amerikaanse tanks, helikopters en gevechtsvliegtuigen
worden gerealiseerd. Doca wees AkzoNobel er in die jaren bovendien op dat het juist de
westerse wapenindustrie is geweest die Irak haar dominante en expansieve positie in dat deel
van de wereld heeft bezorgd.
Niet verrassend voor die periode was dat het concern de beschuldiging negeerde. En het was
dan ook evenmin verrassend dat Doca daarop meer werk van dit incident zou maken door een
studie te verrichten naar andere activiteiten van het bedrijf in de wapenhandel.
Dat de gemeente Arnhem vervolgens een subsidieaanvraag van de stichting om dit onderzoeksproject te helpen financieren in 1994 afwijst, is voor Doca evenmin een verrassing. Dat die
afwijzing niet zwart op wit, maar met een informeel telefoontje vanuit Bureau Vront, en pas na
een half jaar wordt afgedaan, komt de gemeente echter op een klacht bij de Commissie voor de
beroep- en bezwaarschriften te staan. De handelwijze van de gemeente heeft Doca namelijk de
mogelijkheid ontnomen om in bezwaar te gaan tegen het gemeentebesluit.
De kwestie wordt in de maanden augustus en september breed uitgemeten in de pers, waardoor
ook AkzoNobel zich gedwongen ziet te reageren. Woordvoerster Erny Baars van het bedrijf in
dagblad de Gelderlander van 5 augustus 1994: ‘Maar het is beslist niet zo dat we zelf militaire
goederen vervaardigen.’
Op 30 september 1994 wordt het onderzoeksrapport van Doca gepresenteerd in Jongerencentrum Willemeen: ‘Op het programma van deze avond staan enkele video’s over de invloed van
de militaire productie en de wapenhandel op de wereldvrede en een discussie over aanverwante
thema’s als conversie en antimilitarisme. Verder willen we de aanwezigen op deze avond
oproepen ons te steunen in een poging het concern AkzoNobel te bewegen om haar militaire
activiteiten te wijzigen in zinvolle civiele productie’.
Dat het chemieconcern zinvolle civiele producten levert staat buiten kijf, maar over haar
aandeel in de militaire productie is de onderneming sindsdien een stuk minder open, ofschoon het bedrijf als wereldleider op het gebied van verven en coatings nog altijd producten levert voor de militaire markt. Bijvoorbeeld
door de ontwikkeling van vliegtuigcoatings die
die straaljagers minder zichtbaar maken voor
vijandelijke radarapparatuur.
De gemeentelijke Commissie voor de beroepen bezwaarschriften doet de klacht van Doca
Aerospace coatings (foto AkzoNobel)
tegen de handelwijze van de gemeente in januari 1995 af met een verwijzing naar de eigen bevoegdheid van B&W om het soort subsidieverzoeken als door Doca ingediend al of niet te honoreren. Pas wanneer de stichting daartegen in beroep gaat en de kwestie voorlegt aan de
Gemeentelijke Ombudscommissie komt er schot in de zaak. Op 20 september 1995, anderhalf
jaar na het subsidieverzoek van Doca, komt de Ombudscommissie met de uitspraak dat ‘Gezien
het oordeel van de commissie en de grote consequentie die de traagheid van het college voor
klaagster met zich meebrengt en gezien het ten opzichte van de gemeentebegroting betrekkelijk
geringe bedrag, geeft de Ombudscommissie het college in overweging de door klaagster
gemaakte kosten tot een maximum van de gevraagde subsidie te vergoeden.’
Onder de kop ‘Doca onterecht subsidie geweigerd’ doet dagblad de Gelderlander uitgebreid
verslag van de kwestie om te besluiten met ‘Het college van burgemeester en wethouders in niet
verplicht het advies van de ombudscommissie op te volgen.’
Zover zal het college het echter niet laten komen en op 14 februari 1996, twee jaar na de
subsidieaanvraag, laat beleidsambtenaar Jan Ram weten dat hij het geld, à raison de f 1.385,80
zo spoedig mogelijk zal overmaken.
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Hooofdstuk 6

De gemeentescans en ander ongerief
In het vorige hoofdstuk is uitgebreid stilgestaan bij het onderzoek dat de stichting Doca verrichtte naar het aandeel van het specifiek Arnhemse chemieconcern Akzo Nobel in de mondiale
wapenhandel alsmede de gang van zaken rond de subsidiëring van dit onderzoeksproject. De
kwestie zal illustratief blijken te zijn voor de veranderende verhouding tussen gemeentebestuur
en de vredes- en ontwikkelingsorganisaties in de stad. Al eerder wees bijvoorbeeld de Stichting
Internationale Jeugduitwisseling op de voorrang die de gemeente geeft aan grootschalige projecten die Arnhem ‘op de kaart zetten’ als 50 jaar na dato en internationale congressen.
Kleinschalige projecten van het ‘particulier initiatief’ krijgen aanzienlijk minder aandacht en er
moet door de organisaties beduidend meer moeite gedaan worden – en soms vergeefs – voor
budgettaire ondersteuning van gemeentezijde. De gemeente op haar beurt wijst op het effect van
een grootschalige aanpak wanneer het gaat om bewustwording onder de bevolking. Kleinere
initiatieven blijven vaak in de marge waar ze dat bewustwordingsdoel niet of onvoldoende
halen.
Het verschil in zienswijze en aanpak maakt het er voor het gemeentelijk Bureau Vront niet
makkelijker op. Als ambtelijk dienstonderdeel zijn het bureau en zijn medewerkers gehouden
aan het gemeentelijk beleid en het door de politiek vrijgemaakte budget. Anderzijds leeft er bij
het bureau wel degelijk sympathie voor de kleinschalige initiatieven ‘aan de basis’. Zo zal Jan
Ram van Bureau Vront zich – en ook openlijk in de pers – uitgebreid verontschuldigen voor de
trage en bedenkelijke handelwijze van de gemeente rond genoemd onderzoeksproject van de
stichting Doca. Anderzijds zou het voor hem een kleine moeite zijn geweest om het subsidiebedrag (omgerekend naar de toenmalige waarde van de gulden zo’n zeshonderd euro) uit de
stelpost Vront naar Doca over te maken, zonder dat de stichting zich daar een jaar lang door
ambtelijke molens heen had hoeven worstelen.
De contouren van de veranderende verhoudingen blijven begin 1995 nog beperkt zichtbaar,
maar zullen gaandeweg het jaar steeds nadrukkelijker te zien zijn. En met de nodige consequenties, niet in de laatste plaats voor Bureau Vront zelf.

Veranderende verhoudingen
De veranderende verhoudingen tussen het Platformwerk en het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid blijken ook uit het voorstel dat Bureau Vront op 31 januari 1995 doet aan de leden
van de Commissie vrede en ontwikkeling over in te voeren subsidievoorwaarden. Was het voorheen zo dat een subsidie aan een organisatie werd verstrekt indien men bij Bureau Vront van
mening was dat de geplande activiteit een bijdrage betekende aan het bewustwordingsproces bij
de Arnhemse burger, nu wordt voorgesteld om daar specifieker in te zijn: ‘Aktiviteiten die gericht zijn op of verband houden met gemeentelijke projecten of relaties in de VRONT-sector, bijvoorbeeld Villa el Salvador, Kimberley of de sector Internationale Samenwerking van de VNG,
hebben de voorkeur boven een aktiviteit rond de mensenrechtensituatie in Tibet.’
Deze beleidswijziging houdt in dat het voor de meeste Platformorganisaties, variërend van het
Nicaragua Komitee tot Kerk en Vrede en van Milieudefensie tot Amnesty International een stuk
moeilijker wordt om voor een publieksactiviteit financiële steun van gemeentewege te krijgen.
In de notitie aan de commissie stelt Bureau Vront tevens voor om akkoord te gaan met het
beschikbaar stellen van een jaarlijks ‘vloerbedrag’ voor de stichting Arnhem-Lima ad f 12.500.
Anders gezegd, wanneer het de stichting niet lukt om uit andere fondsen bijdragen te krijgen,
staat de gemeente nog altijd garant voor een jaarlijks budget van f 12.500. Jan Ram van Bureau
Vront in zijn uitleg aan de commissie: ‘Voor de goede orde: de projectbijdrage komt nog op het
bedrag van f 7.500,- dat is afgesproken voor het organiseren van bewustwordingsaktiviteiten en
het in standhouden van het organisatorisch kader.’
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Weliswaar is dit vloerbedrag de helft minder van het in 1988 toegekende jaarbudget van f
25.000, maar samen met het budget voor onder meer bestuurskosten, kan de stichting nog altijd
rekenen op minimaal f 20.000 gemeentesubsidie. Bovendien blijft ook de verdubbelingsregeling
van kracht: het geld dat de stichting weet op te halen uit donaties en inzamelingen wordt door de
gemeente Arnhem verdubbeld tot een maximum van f 25.000.
Omdat stichting Arnhem-Lima (‘stichting’ wordt in de stukken van stichting Arnhem-Lima afwisselend met een hoofdletter en een kleine letter geschreven, zoals Villa el Salvador en Villa
El Salvador ook variëren) is opgericht op initiatief van de gemeente Arnhem (maar dat is het
Platform per slot van rekening ook) en sinds enkele maanden ook vertegenwoordigd is in het
Platform, zou gemakkelijk een discrepantie kunnen ontstaan tussen de stichting die over een
jaarbudget van minimaal f 20.000 beschikt en de andere lidorganisaties voor wie geen budget
over is, een discrepantie die de gemeente juist zou moeten vermijden. Het is echter aan de
solidariteit van de Platformleden te danken dat hierover nooit scheve ogen zijn ontstaan.

De gemeentescans
Beleidsambtenaar Jan Ram kondigt in de Platformvergadering van 30 januari 1995 aan dat de
gemeente Arnhem begonnen is met het doorlichten van haar eigen organisatie. Er moet fors
bezuinigd worden is de bodschap. Die aankondiging krijgt een maand later een vervolg in een
brief die de Bestuursdienst aan de gemeenteraad stuurt.
Onder de kop Uitwerking bestuursakkoord; Scans wordt in grote trekken uitgelegd wat de
bedoeling is: ‘In de nota van aanbieding jaarplan 1995 hebben wij u geïnformeerd over de door
ons voorgenomenwijze van aanpak van de uitwerking van het bestuursakkoord. Een belangrijk
deel van de voor nieuw beleid benodigde financiële middelen verwachten wij te verkrijgen uit
en heroverweging van ons bestaande beleid. Wij hebben ervoor gekozen om die heroverweging
een duidelijk politieke dimensie te geven door eerst met u van gedachten te wisselen over het
hoe en waarom van ons huidige beleid. Die gedachtewisseling kunnen wij met elkaar voeren
aan de hand van dertien zogenaamde ‘scans’. In de bijgevoegde map zijn dertien ‘scans’ opgenomen.’
Het Platform voor Vrede, Ontwikkelingssamenwerking, Mensenrechten en Mondiale Milieuvraagstukken heeft op dat moment nog geen weet van deze
brief en weet ook niet dat er zich onder die dertien
‘scans’ een bevindt die het Vront-beleid tot onderwerp heeft.
De brief legt vervolgens uit wat onder ‘scan’
verstaan wordt: ‘Een scan geeft een doorlichting
van één of meer beleidsterreinen. Een doorlichting
waarbij aan de hand van de oorspronkelijke historische doelstellingen gekeken wordt naar de huidige maatschappelijke effecten en politieke relevantie, uitmondend in een aantal (kritische) conclusies’.
Dat de scans er niet toe dienen om te bezuinigen (maar toch ook weer wel), wordt in de brief
ook toegelicht: ‘Het lijkt ons nuttig om u er volledigheidshalve op te attenderen dat dit (scan)proces niet op zich staat. Wij zijn aan het heroverwegen omdat er een aantal wensen staat geformuleerd in het bestuursakkoord. Wensen die geld kosten. Bij de uiteindelijke besluitvorming
zult u willen afwegen of hetgeen wij ‘nieuw’ willen uiteindelijk van een hogere orde is dan hetgeen wij – voortvloeiend uit het scanproces – willen inleveren. Ten behoeve van uw besluitvorming zullen wij er dan ook voor zorgen dat (begin april) de voornemens uit het bestuursakkoord in een meer uitgewerkte vorm voor u beschikbaar zijn. Geen bezuinigingen om het
bezuinigen.’
De brief aan de raad besluit met een tijdpad: in maart en mei ’95 zullen twee conferenties worden gehouden waar gedachtewisselingen kunnen plaatsvinden met betrokken organisaties en
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instellingen, waarna in juni – na een inspraakronde – de eerste besluiten zullen worden genomen.

Voorlopig besluit
Ten aanzien van het Arnhemse vredes- en ontwikkelingsbeleid besluit de gemeenteraad op 20
juni 1995 onder het kopje ‘Educatie’ dat ‘het beleid ten aanzien van vredesbevordering en ontwikkelingssamenwerking (VRONT) herijkt (dient) te worden. Bij deze herijking dient – in het
licht van de meer algemene uitspraak ten aanzien van adviesorganen – ook de commissie
vredesvraagstukken betrokken te worden.’
Die verwijzing naar adviesorganen levert op dat ‘nagegaan dient te worden wat de gemiddelde
adviesraad kost. Herijking dient plaats te vinden van niet-wettelijk verplichte adviesorganen.
Bij wettelijke adviesorganen dient de doelmatigheid van de werkwijze herijkt te worden.’
Met zoveel woorden: de Commissie vrede en ontwikkeling als een niet-wettelijk verplicht
adviesorgaan zal onderwerp van onderzoek worden, waarbij het vooral om de vraag zal gaan
hoe zwaar de financiële last is die het bestaan van deze commissie voor de gemeente met zich
meebrengt.
Op 11 december van datzelfde jaar neemt de gemeenteraad het besluit om deze raadscommissie
op te heffen. Een slag in het gezicht van de Platformleden die tien jaar lag vrijwillige inzet
hebben geleverd om te komen tot een gezamenlijk vredes- en ontwikkelingsbeleid met de
gemeente Arnhem. Ook al zal die samenwerking in afgeslankte vorm worden voortgezet in de
commissie Welzijn, Sociale Zaken en Arbeid (W&SZA), zoals we in een volgend hoofdstuk
zullen zien, het zal niet meer de samenwerking zijn die bij de start in 1987 alle deelnemers voor
ogen stond.

Einde Arnhemse Vredesbus
In de beleidsscans komt het onderdeel ‘Vredeseducatie, bewustwording op het vlak van
mondiale problematiek, de mensenrechten, anti-discriminatie en racisme’ slechts in anderhalve
kolom aan de orde. Voor wat betreft vredeseducatie wordt verwezen naar een recente uitspraak
van het ministerie van Onderwijs dat er paal en perk gesteld moet worden aan allerlei vormen
van educatie van buiten de school omdat docenten in het basisonderwijs klagen dat de vakken
taal en rekenen in het geding komen. ‘Global education’ zou een soort plaatsvervangende samenvatting moeten gaan worden voor allerhande onderwijsprojecten op het gebied van milieu,
vrede, gezondheid, natuur enzovoorts. Het voorstel dat de
Bestuursdienst dan ook in de
scan doet, luidt als volgt: ‘De
vredesbus blijkt voor Arnhem
niet meer te voldoen. Mogelijkheid bekijken om deze te verkopen aan de landelijke (ondersteunings)stichting op het vlak
van vredeseducatie’.
De bedenker van het voorstel wordt op zijn wenken bediend, want nog datzelfde voorjaar wordt
besloten om de Vredesbus (die toch al meer dan duizend gulden per jaar kost aan stalling) gratis
over te doen aan de Stichting Vredeseducatie in Utrecht in ruil voor de toezegging dat de
gemeente Arnhem de bus gratis mag gebruiken wanneer deze rond specifieke thema’s is
ingericht zoals antiracisme.
Over de kerntaak bij ontwikkelingssamenwerking, namelijk bewustwording van de Arnhemse
burger over de relatie tussen hier (het Westen) en daar (Derde Wereld), hebben de ‘scanners’
ook zo hun gedachten: ‘Als het enkel gaat om bewustwording dan is het de vraag of de situatie
dicht bij huis – het samen leven in de buurt en op school – niet een beter aanknopingspunt biedt
dan projecten ver weg? Zowel binnen het onderwijs als binnen de buurten is dan een extra inspanning nodig.’ Dat het organisaties als stichting Arnhem-Lima en de Novib nu juist gaat om
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de combinatie tussen bewustwording en praktische steun aan de allerarmsten in de wereld,
ontgaat de opstellers.
Maar de derde en laatste vraag die in de scan van dit beleidsterrein wordt opgeworpen, had de
Platformleden toch direct moeten alarmeren: ‘Door het accent meer te leggen op het samenleven in de stad wordt de combinatie tussen vredeseducatie en ontwikkelingssamenwerking
losgelaten. De vraag is dan of het een taak is van de gemeente om aan ontwikkelingssamenwerking te doen. Of is het een taak van de rijksoverheid, van het particulier initiatief en van
individuele burgers? En als het een taak van de gemeente is, is die dan vooral initiërend of
alleen voorwaardenscheppend en ondersteunend?’
De teneur van de vraagstelling is herkenbaar. Het is de benadering en de toonzetting van een
gemeentebestuurder van vóór de jaren 80, toen vanuit de gemeente voor alles wat maar naar iets
van buiten de gemeentegrenzen rook, naar Den Haag werd verwezen.
Het waren de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen die daar wat Arnhem betreft – en na
lang en aanhoudend actievoeren – verandering in brachten. En het waren lokale bestuurders als
burgemeester Job Drijber en wethouder Daan van de Meeberg die boven de hokjesgeest uit die
jaren uittorenden en breeduit wezen op de verantwoordelijkheid van ieder individu om verder te
kijken en als wereldburger verantwoordelijkheid te nemen voor vrede en mondiale rechtvaardigheid.

Reactie van het Platform
Op het moment dat beleidsambtenaar Jan Ram meldt dat de gemeente is begonnen met het doorlichten van het eigen beleid, realiseren de Platformleden zich nog niet wat dit inhoudt. Pas wanneer de verschillende scans enkele weken later in het jaar verschijnen, wordt duidelijk wat de
gemeente met het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingswerk voorheeft. Toch tekent zich in die
Platformvergadering van 30 januari al iets van die plannen af. Gevraagd namelijk naar ambtelijke ondersteuning, geeft Jan Ram aan dat het Bureau Vront niet langer beschikbaar is voor
notuleer- en secretariaatswerk. Hij oppert het voorstel dat het Platform een betaalde kracht
(‘banenpooler’) in dienst neemt die deze taak gaat uitvoeren. Ook de wens die het Platform uit
om meer betrokken te worden bij het uitvoerend Vront-beleid wordt door Jan Ram afgehouden.
Wel zal het Platform beter geïnformeerd worden bij het vormen van nieuw beleid. Deze
nuanceverschillen geven – terugblikkend – aan dat de gemeente een Platform verkiest met een
meer zelfstandige positie op enige afstand van het gemeentelijk beleid.
Wanneer het Platform op 7 maart 1995 voor de derde maal dat jaar bijeenkomt, ontbreekt het
onderwerp ‘scans’ nog altijd op de agenda. Centraal staan op deze vergadering de gezamenlijke
activiteiten die het Platform voor de rest van het jaar in petto heeft en waartoe vier werkgroepen
in het leven zworden geroepen: ‘Verzoening in 1995’ (naar aanleiding van de viering van vijftig
jaar bevrijding), inzet op het gebied van lokale duurzame ontwikkeling (Lokale Agenda 21),
ondersteuning van de campagne tegen landmijnen (op initiatief van Amnesty Arnhem) en de al
eerder genoemde multiculturele dag in september (naar het voorstel van stichting ArnhemLima). Wel bereikt het Platform op deze vergadering informatiemateriaal over de beleidsdoorlichting bij de gemeente
Arnhem, maar nog steeds zonder dat dit een alarmbel doet
rinkelen. Alleen tijdens de rondvraag die avond komt het
onderwerp aan de orde wanneer Bert Oostveen opmerkt dat
het hem is opgevallen dat bij het doornemen van de conceptscans alleen vredeseducatie – en dan nog summier – aan
de orde komt. Overige thematiek rond vrede en ontwikkeling wordt er niet in behandeld. Besloten wordt dat Aris Kon
namens het Platform naar de gemeentelijke informatieavond over het onderwerp gaat in een poging meer duidelijkheid te krijgen over wat bij de opstellers leeft ten aanzien van het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid.
Wat de gemoederen op de Platformvergadering van maart
veel meer bezighoudt is de ophef die in de stad is ontstaan
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rond de plannen van het evenementenbureau K&B Events and Television dat het vijftigste
herdenkingsjaar van de bevrijding wil aangrijpen om een World Liberty Concert te organiseren.
Als locatie wordt voor het Sonsbeekpark gekozen waar men honderdduizend jongeren denkt te
kunnen ontvangen. Dankzij een snel protest, onder meer
van het Arnhems Historisch Genootschap ‘Prodesse Conamur’ waarvan Aris Kon op dat moment voorzitter is en
die het gemeentebestuur erop wijst dat het park een Rijksmonument is, wijkt de organisator van het evenement uit
naar het voormalige ASM-terrein aan de zuidkant van de
rivier tussen de twee Rijnbruggen. Ook daartegen komt
veel protest vanwege de te verwachten geluidsoverlast
alsook omdat de gemeente Arnhem uit commerciële overwegingen de voorbereidingen heeft stilgezwegen. Ook het
Platform protesteert tegen de plannen (maar vergeefs),
verwijzend naar het Arnhem Appel en de diverse milieuparagrafen in het gemeentebeleid.
Op 3 mei ’95 schrijft de Bestuursdienst van de gemeente
terug: ‘Gelet op de boodschap achter het concert meent
het gemeentebestuur dat dit concert in Arnhem een positieve bijdrage levert aan de vijftigste viering van de bevrijding van Europa en niet in strijd is met het gemeentelijk beleid op het gebied van Vredesbevordering, Ontwikkelingssamenwerking en Duurzame
Ontwikkeling’.
Waarom in dat geval het Platform als gemeentelijk adviesorgaan op deze terreinen niet in een
vroeg stadium bij de plannen is betrokken, blijft een onbeantwoorde vraag, maar moet in het
licht van de gemeentelijke herbezinning toch als een teken aan de wand worden beschouwd.

Aanbevelingen VNG
Opmerkelijk in het licht van het voorgaande zijn de aanbevelingen die de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) in april 1995 doet om het draagvlak in gemeenten voor ontwikkelingssamenwerking te verbreden. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze aanbevelingen is in de voorgaande twee jaar uitgevoerd door h et Studiecentrum voor Vredesvraagstukken in Nijmegen in samenwerking met de VNG.
De gemeente Arnhem is bekend met dit onderzoek, want de uitkomsten ervan staan geagendeerd voor de vergadering van de Commissie vrede en ontwikkeling van 18 mei. Kort en goed
komen die uitkomsten erop neer dat ‘dit draagvlak toeneemt indien de gemeente een samenwerking opbouwt met de particuliere organisaties die actief zijn op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. In gemeenten waar een hechte samenwerking bestaat met het particulier
initiatief, ontplooien deze organisaties meer op het publiekgerichte activiteiten, waardoor het
aantal burgers dat bereikt wordt, toeneemt. Tevens worden minder knelpunten bij het werk
ervaren waardoor de kwaliteit toeneemt. De begeleidingscommissie beveelt gemeenten dan ook
aan een hechte samenwerking met het particulier initiatief op te bouwen.’
Alleen al een blik op de lijst met onderwerpen die op de agenda van genoemde commissievergadering staan, maakt duidelijk hoe de vlag er medio 1995 bijhangt waar het de samenwerking
tussen gemeente en particulier initiatief betreft: het in een vorig hoofdstuk al genoemde bezoek
van twee jonge raadsleden namens Arnhem aan Gera, de uitzending van gemeentelijk emancipatiemedewerkster Désirée Veer naar Nicaragua in het kader van het VNG-programma
‘emancipatie en vrouwen in lokaal bestuur’, een stage van burgemeester Lylha Aguilar-Roman
van Jinotepe (Nicaragua) in Arnhem, de uitzending van twee Arnhemse jongeren naar een
(overigens kort van te voren geannuleerde) jongerenbijeenkomst in Noorwegen over racisme en
vluchtelingen, een B&W-nota over stedenbanden en aanverwante internationale betrekkingen,
subsidie voor scholengemeenschap Presikhaaf voor een reis naar Turkije, een aanstaand congres
in Arnhem over huisvesting in Zuid-Afrika, ontvangst van drie jongeren uit Gera rond het
World Liberty Concert en tenslotte een seminar in Londen over de toekomst van het mondiaal
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milieu. Al met al dus een indrukwekende reeks aan geplande activiteiten die voor een gemeentebestuur aanleiding zou moeten zijn om de relatie tussen Bestuursdient en Platform te koesteren.
Maar alleen voor laatstgenoemde activiteit (het seminar in Londen) wordt het Platform benaderd
om een gegadigde uit A SEED voorgedragen te krijgen. Niettemin bieden de Raad van Kerken
en het Nicaragua Komitee aan om het stagebezoek uit Nicaragua te helpen organiseren. Uiteraard werkt het voor een gemeentelijk bureau een stuk sneller om met een kleine groep enthousiaste medewerkers (zo treedt op 1 juni Olaf Robben toe tot Bureau Vront) en met voldoende
budgettaire steun en faciliteiten een reeks van activiteiten op te zetten. En natuurlijk werkt het
vertragend om voor de uitvoering van die activiteiten eerst de nodige vergadertijd te moeten inruimen voor een Platform waar de onderlinge meningen ook nogal eens uiteenlopen. Maar niet
voor niets waarschuwen de opstellers van het onderzoeksrapport Verbreding van het draagvlak
voor gemeentelijke samenwerking van het Nijmeegse studiecentrum voor een teneur die
blijkbaar tijdens hun onderzoek in meerdere Nederlandse gemeenten werd geconstateerd: ‘In de
discussie over kerntaken van de gemeente wordt het mondiaal beleid veelal beoordeeld op basis
van directe resultaten en effecten voor de gemeente. Zonder het belang hiervan te willen
onderschatten, dient men zich te realiseren dat een vermindering van de randvoorwaarden van
het beleid en een vermindering van de gemeentelijke inzet zal leiden tot een afname van het
maatschappelijk draagvlak.’
In de nog volgende hoofdstukken zullen nog veel voorbeelden van dit afnemende maatschappelijk draagvlak voor het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingswerk de revue passeren.

Hoofdstuk 7

21 Maart, Samsam en ‘Samen leven, samen werken’
Het organiseren van een multiculturele markt tijdens de herdenkingsmanifestatie 50 jaar na dato
in september ’94 blijkt een schot in de roos te zijn geweest, zoals ook Bert Oostveen in een
verslag van de manifestatie vaststelt: veel bezoekers kwamen er speciaal voor naar het stadhuis
en vooral voor de buitenlandse gasten is de markt een voorbeeld geweest van hoe een multiculturele samenleving als de Nederlandse ondanks alle etnische tegenstellingen ook een feestelijk karakter kan krijgen.
De multiculturele markt in september staat echter niet
helemaal op zichzelf. Al begin 1994 heeft het Arnhemse Anti-Discriminatie Bureau (ADB) er namelijk voor
gekozen om 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme, dit jaar op een andere wijze te herdenken dan in
voorgaande jaren. Niet enkel stilstaan bij het feit dat de
Zuid-Afrikaanse politie op 21 maart 1960 tijdens een
vreedzame demonstratie in Sharpeville tegen de pasjeswetten 69 mensen doodschoot, maar activiteiten opzetten door het hele jaar heen. Aan dit besluit liggen ook
de gemeenteraadsverkiezingen ten grondslag die, zoals
we eerder zagen, een zetel in de Arnhemse gemeenteraad opleverden voor de Centrum Democraten. In de
aanloop naar de verkiezingen verspreidt het ADB maar
liefst tienduizend strooibiljetten in de stad met een
stemadvies. Het ‘voorkomen en bestrijden van opkomend racisme en fascisme in Arnhem en omgeving’ zal in 1994 met nog meer nadruk uitgedragen worden dan het ADB normaliter al doet, zo besluit de instelling, maar nu in een netwerkverband waarbinnen het ADB de spil zal vormen. Daarbij zullen de activiteiten ‘gedragen
moeten worden door meerdere organisaties afkomstig uit alle geledingen van de samenleving’,
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zoals Johnny Amahorseija, coördinator in die jaren bij het Arnhemse ADB, de opzet in zijn verslag van 16 augustus van dat jaar formuleert.
De opzet is een succes. Veertig organisaties verklaren zich solidair en twaalf organisaties besluiten daadwerkelijk deel te nemen aan het netwerk. Dat leidt ertoe dat op 21 maart een
forumdiscussie in het stadhuis plaatsvindt, dat de tentoonstelling Zwart over wit naar Arnhem
wordt gehaald, dat een solidariteitsmars door Arnhem wordt gehouden met aansluitend een
multiculturele middag in Musis Sacrum, dat er een manifest aan het gemeentebestuur wordt
aangeboden waarin aangedrongen wordt op een stevig antiracismebeleid en dat er tal van wijken scholenprojecten worden uitgevoerd. Het netwerk zal vanaf dat jaar als Werkgroep 21 Maart
de geschiedenis in gaan.

Multicultureel festival Samsam
Een volgend evenement dat de multiculturele samenleving in
Arnhem als uitgangspunt heeft, krijgt begin 1995 vorm. Hierbij
zijn het vooral organisaties uit de wijk Presikhaaf die het voortouw nemen, een wijk (feitelijk bestaande uit meerdere woonwijken) waar van meet af aan veel mensen van buitenlandse
komaf wonen. In september moet het tot uitvoering van de plannen komen. Dagblad de Gelderlander kondigt het evenement aan
in haar editie van 23 januari: ‘Verschillende welzijnsinstellingen
in Presikhaaf zijn bezig een grootscheepse multiculturele manifestatie te organiseren in de tweede helft van september dit jaar.
‘Samsam’ zal de festivalweek heten, die ettelijke duizenden
mensen moet trekken. Het evenement beoogt meer dan een
presentatie van verschillende culturen. Het is de bedoeling dat
de in Presikhaaf wonende nationaliteiten gezamenlijk het programma gestalte geven.’
Daarbij zal het bijna traditionele niveau van ‘hapjes, drankjes en dansen’ overstegen worden,
aldus de organisatoren in het artikel. Voormalig wethouder Henk Folkeringa laat in zijn functie
van voorzitter van het Werkersoverleg Presikhaaf/Plattenburg (WOOP) weten wat de aanleiding
tot het festival is: ‘Dat we wel samen in de wijk leven, maar elkaar niet kennen. Er heerst onbegrip waaruit gemakkelijk racisme kan ontstaan.’ En opbouw-werker Gerard Scheuter vult aan:
‘Alleen zich laten zien is niet voldoende. Niet een Joegoslavische, Turkse en Marokkaanse
avond, maar gezamenlijk straks tot één programma komen.’
Het zal nog een hele klus blijken te zijn. Niet alleen omdat de verschillende etnische groepen
toch naar elkaar toe trekken en zich daarbij van andere allochtonengroepen afkeren, maar ook
omdat de aanpak, zoals Gerard Scheuter aangeeft: ‘voor ons trouwens ook een heel nieuwe
werkwijze is.’

Samen leven, samen werken
Het Presikhaafplan slaat aan bij de gemeente Arnhem. Niet alleen omdat het plan bekend wordt
gemaakt tijdens de opening van het nieuwe wijkcentrum De Overkant in Presikhaaf door burgemeester Paul Scholten, maar ook omdat binnen de gemeente nog gezocht wordt naar een goed
thema voor de jaarlijkse Gemeentedag. In eerste instantie zou ‘verkeer en vervoer’ het thema
zijn, aansluitend bij het landelijke thema, maar wanneer de stichting Arnhem-Lima met het
voorstel komt om ‘samen leven, samen werken’ als motto te kiezen, krijgt dat meteen steun van
Bureau Vront.
Het idee wordt besproken op de Platformvergadering van 30 januari 1995, de eerste Platformbijeenkomst van het nieuwe jaar en Jan Ram, aanwezig op de vergadering, zegt toe te zullen
bezien hoe dit thema ingepast kan worden.
Het Platform en Bureau Vront gaan voortvarend aan de slag met de invulling van het door de
stichting Arnhem-Lima aangedragen idee. Er wordt een werkgroep binnen het Platform opgeArnhem Mondiaal
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richt dat een programma opstelt. En er wordt samenwerking gezocht met organisaties buiten het
Platform die al actief zijn op multicultureel gebied zoals het Asielzoekerscentrum in ArnhemZuid, de bovengenoemde Werkgroep 21 Maart en de Adviescommissie Minderheden.
Wanneer deze werkgroep op 2 mei 1995 voor het
eerst bijeenkomt, is de respons van de overige
organisaties niet overweldigend te noemen.
Behalve Jan Ram van het gemeentelijk Bureau
Vront zijn alleen Nettie Hulsbos namens stichting Arnhem-Lima en Ed Bruinvis namens het
Platform van de partij. Ook de inventarisatie aan
ideeën over hoe de multiculturele dag op 23 september (stichting Arnhem-Lima pleit zelfs voor
een multiculturele week) kan worden ingericht
waarbij het publiek ook actief betrokken wordt,
levert nog weinig op.
Op de tweede bijeenkomst in juli is de werkgroep al gegroeid met Herbert Baars namens het
Anti-Discrminatie Bureau en Bert Rigtering van Werkgroep 21 Maart en er komen ook meer
ideeën op tafel. Er zal een fototentoonstelling in het stadhuis worden ingericht naar aanleiding
van de VN Vrouwenconferentie in Beijing. De Peruaanse Donatilda Gamarra, voorzitster van de
vrouwen-vereniging Fepomuves in Lima, wier reis naar de conferentie gesponsord wordt door
de gemeenten Arnhem en Amstelveen, zal op haar terugreis naar Lima Arnhem aandoen en de
expositie openen. Verder zal aan een andere tentoonstelling, Stappen in Peru, een scholenproject voor het basisonderwijs worden gekoppeld, er zullen muziek- en dansgroepen uit vier mondiale windstreken optreden en er zal een grand café worden ingericht in het stadhuis, die samen
met een informatiemarkt bezoekers tot onderlinge ontmoetingen moet brengen.

Geslaagde Gemeentedag met multicultureel karakter
‘De derde gemeentedag heeft de gemeente loon naar werken gebracht. Dankzij een goed
ingerichte stadhuishal en allerlei activiteiten op de Markt voor het provinciehuis, was er een
uitgebreid aanbod voor burgers die kennis wil nemen van wat de gemeente zoal bedenkt en
doet.’ Aldus dagblad de Gelderlander in een terugblik op 25 september ‘95. Dat burgemeester
Paul Scholten en locoburgemeester Joke van Doorne het thema ‘Verkeer en vervoer’ aangrijpen
om zich bij de opening op die dag met een militaire helikopter op de Markt te laten afzetten, valt
vooral bij de Platformorganisaties verkeerd, maar voor het overige kijkt iedereen terug op een
geslaagde dag. Niet in het minst door programmaonderdelen die in een later stadium zijn toegevoegd: de voordracht van gedichten van kinderen uit vluchtelingenkampen in voormalig Joegoslavië en een mime-optreden van studenten van de Hogeschool voor de Kunsten over het thema
vluchtelingen.
Tijdens de evaluatie die in oktober plaatsvindt, wordt het besluit genomen om ook in 1996 weer
aan te sluiten bij de gemeentedag en – zo wordt nadrukkelijk vermeld in het verslag dat Olaf
Robben van Bureau Vront opstelt – het ‘particulier initiatief erbij blijven betrekken’. Een opmerking die in de voorbije jaren als een compleet overbodige toevoeging zou zijn beschouwd,
maar die in het licht van wat in het voorgaande hoofdstuk aan de orde kwam, misschien niet
meer zo vanzelfsprekend is. Hoe dan ook, het gezamenlijk optrekken van gemeente en plaatselijke organisaties zal rond het thema racismebestrijding en multiculturele samenleving in de
jaren erna nog tot vruchtbare resultaten leiden, zoals we in een volgend deel zullen zien.
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Hoofdstuk 8

Werkgroepen en wensdromen
In het vorige hoofdstuk kwamen de activiteiten van de werkgroep ‘Samen leven, samen werken’
aan de orde, de werkgroep die ten doel had om samen met het gemeentelijk Bureau Vront en
een aantal organisaties van buiten het Platform, de jaarlijkse Gemeentedag (mede) in het teken
te stellen van de multiculturele samenleving. Behalve deze werkgroep stelt het Platform Vrede,
Ontwikkeling, Mensenrechten en Mondiale Milieuvraagstukken voor het jaarprogramma 1995
nog drie werkgroepen in.

Werkgroep Duurzame Ontwikkeling
Allereerst is dat de werkgroep Duurzame Ontwikkeling, samengesteld uit vertegenwoordigers
van Milieudefensie, A SEED en de Wereldwinkel. Deze werkgroep stelt zich ten doel om op
Janeiro in 1992) de gemeente Arnhem aan te zetten tot het naleven van wat in het Arnhem Appel
is vastgelegd over het streven naar duurzame ontwikkeling. Daartoe produceert de werkgroep
meteen in februari ’95 al een degelijk discussiestuk, waarin een strategie wordt uitgezet om dat
doel te bereiken. ‘Hoewel er in de gemeente Arnhem zeker sprake is van een groot aantal
initiatieven die bijdragen aan een meer duurzame samenleving, is er van een echt gemeentelijk
beleid om te komen tot deze duurzame ontwikkeling nog
geen sprake. Bovendien liggen de opvattingen over wat
nu precies duurzaam is, nogal ver uiteen.’
De groep stelt twee fasen voor die de gemeente zou
moeten doorlopen om wel tot het gewenste resultaat te
komen. In de eerste fase zou begonnen moeten worden
met een toets waarmee het duurzaamheidsgehalte van de
gemeente Arnhem gemeten kan worden. Hiervoor zou
assistentie van het bureau SME Milieu Adviseurs (het
huidige SME Advies) uit Nijmegen gevraagd kunnen
worden. Daarop zou een inventarisatie moeten volgen
van welke initiatieven er in Arnhem op dit terrein al gerealiseerd zijn of nog ontwikkeld
worden.
De derde stap zou het opzetten van een dialoog moeten zijn tussen Arnhemse organisaties,
bedrijven en instellingen met als doel om tot een heldere, bruikbare en door alle betrokkenen
geaccepteerde definitie te komen van wat duurzame ontwikkeling inhoudt. Hiertoe zou een
studiedag georganiseerd kunnen worden met vertegenwoordigers van gemeenten die op dit
terrein verder zijn dan Arnhem.
De tweede fase zou kunnen intreden op het moment dat op basis van de definitie van duurzame
ontwikkeling en de inventarisatie van inmiddels geboekte resultaten, beleid kan worden uitgestippeld. Als voorbeelden van zo’n beleid noemt de werkgroep het verminderen van de uitstoot
van broeikasgassen, het vermijden van verdere economische schaalvergroting en verzet tegen de
geplande aanleg van de Betuwespoorlijn en nieuwe snelwegen.
Daarvoor in de plaats zou de gemeente juist kleinschalige economische initiatieven moeten stimuleren en meer moeten insteken op regionale zelfvoorzienendheid. Verder oppert de werkgroep het idee dat de gemeente de verkoop van duurzaam verbouwd voedsel stimuleert alsook
het ontstaan van afval beperkt.
Ook de stedenbanden die Arnhem onderhoudt zouden beter benut kunnen worden waar het
duurzaamheid betreft aldus de werkgroep: ‘Stimuleren van duurzaamheidsprincipes in gemeenten in Oost-Europa en ontwikkelingslanden. Met steden waar Arnhem nu al een stedenband mee
heeft, zouden ervaringen op het gebied van duurzame ontwikkeling uitgewisseld kunnen worden
en initiatieven op dat gebied wederzijds gestimuleerd.’
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Bureau Vront, enthousiast over de voorstellen – die overigens voor een deel al eerder door het
bureau zelf zijn geformuleerd in het Arnhem Appel – biedt aan contact te leggen met de dienst
Milieu en Openbare Werken (MOW) met als bijkomend voordeel toegang tot extra financiële
middelen.
Het zal nog drie jaar duren voordat de gemeente Arnhem wordt doorgelicht op zijn duurzaamheidsbeleid (in het kader namelijk van het project Arnhem Duurzaam en als onderdeel van de
landelijke campagne rond de Lokale Duurzaamheidsspiegel), maar op het opvolgen van de overige adviezen van de werkgroep moet nog meer dan tien jaar worden gewacht en dan nog laat de
samenhang veel te wensen over zoalswe verderop in dit boek zullen zien.

Werkgroep ’International campaign to ban landmines’
De derde werkgroep, ’International campaign to ban landmines’, bestaande uit vertegenwoordigers van Amnesty International, Kerk en Vrede en Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid, stelt zich
ten doel om in Arnhem meer bekendheid te geven aan wat landmijnen – en specifiek antipersoonsmijnen – vooral ná een militair conflict voor gevolgen hebben voor de sociale en
economische ontwikkeling van een land. Omdat veel landmijnen blijven liggen en moeilijk te
traceren zijn, wordt de burgerbevolking vaak het slachtoffer van deze wapens. Boeren trappen
erop tijdens het bebouwen van hun land, kinderen denken bij de vondst dat het speelgoed is.
Vietnam, Laos en Cambodja zijn voorbeelden van landen waar nog decennia na de oorlog
slachtoffers vallen door ontploffende landmijnen. Door het huren van de zogeheten ‘bloemenmachine’, een veld met verborgen ‘landmijnen’ waar bezoekers doorheen moeten lopen, wil de
werkgroep aandacht voor deze problematiek
vragen.
Het voorstel van de werkgroep om deze simulator
op de Gemeentedag aan het publiek te tonen slaat
niet aan bij het gemeentebestuur. Maar op het verzoek van het Platform vervolgens om de internationale campagne tegen landmijnen te onderschrijven, antwoordt de Bestuursdienst op 24 juli
het volgende: ‘Wij hebben kennisgenomen van uw
brief d.d. 9 mei 1995, waarin u de gemeenteraad
vraagt de internationale campagne voor het uitbannen van landmijnen te onderschrijven. Deze
brief zal worden behandeld in de Commissie vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking van 14 september a.s. Het advies van de commissie wachten wij met belangstelling af.
In afwachting van dit advies willen wij hierbij echter al van onze adhesie voor uw initiatief blijk
geven. De vier actiepunten van de landmijncampagne, weergegeven in de brochure die u bij uw
brief insloot, onderschrijven wij ten volle. Wij zullen nadere voorstellen van de commissie om
onze steun daadwerkelijk inhoud te geven, welwillend tegemoet treden.’
De gemeente houdt woord. Nadat de raadscommissie blijk heeft gegeven van sympathie voor
het voorstel van de werkgroep, laat de Bestuursdienst op 11 januari twee brieven uitgaan, een
aan het secretariaat van de landmijncampagne in Utrecht en een aan het Platform Gemeentelijk
Vredesbeleid waarin steun voor de campagne wordt uitgesproken: ‘Bij deze willen wij onze
steun uitspreken aan de Nederlandse campagne tegen landmijnen. Wij onderschrijven ten volle
de aktiepunten van de campagne te weten:
- Een wereldwijd verbod op productie, opslag, doorvoer en export van anti-persoonsmijnen
- Een Nederlandse wet die dit verbod nu al vastlegt
- Nederlandse steun aan een VN-fonds voor mijnopruiming en bewustwording van de plaatselijke bevolking
- Een aktieve Nederlandse mijnopruiming in Angola en Cambodja.’
Het verzoek van het Platform om de landelijke organisaties die de campagne voeren (Artsen
zonder Grenzen, Novib, Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen SOH en
Pax Christi) ook financieel te steunen, wijst het gemeentebestuur echter af (‘Het verzoek van het
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Platform om een financiële bijdrage te verlenen aan het ruimen van mijnen in de wereld hebben
wij wegens gebrek aan middelen helaas moeten afwijzen.’).
Daarna gaat het snel. Canada is in 1997 het eerste land dat besluit om
met de productie en het gebruik van anti-persoonsmijnen te stoppen.
Nog in datzelfde jaar, tijdens een tweedaagse conferentie op 3 en 4
december, wordt het Verdrag van Ottawa opgesteld, dat in korte tijd
door meer dan honderd landen wordt ondertekend en geratificeerd,
waaronder Nederland. Alleen de drie grootste producenten van landmijnen in de wereld (China, Rusland en de Verenigde Staten) weigeren
het verdrag te ondertekenen. Met het formeel van kracht worden van het
verdrag in maart 1999 (waarna de productie en verhandeling van antipersoonsmijnen ook daadwerkelijk strafbaar is geworden) is begonnen
met het vernietigen van de mijnvoorraden. Nederland heeft inmiddels zijn voorraad antipersoonsmijnen vernietigd.

Werkgroep Verzoening in 1995
De vierde werkgroep tenslotte is een zeer onderbemensd werkgroepje, bestaande uit slechts één
persoon te weten Dick Engelsman van Vredesoverleg Kerk en Samenleving VOKS). Onder de
titel ‘Verzoening in 1995’ wil hij nagaan in hoeverre het mogelijk is om het taboe te doorbreken
rond het ontvangen van Duitsers in het kader van Dodenherdenking en Bevrijdingsfeest.
De Raad van Kerken heeft op dit gevoelig liggende onderwerp al in 1994 een voorschot genomen door een dienst te organiseren in de Eusebiuskerk waar
verzoening centraal stond. Voor 4 en 5 mei staat dit thema
opnieuw centraal, maar nu mede in samenwerking met de
gemeente Arnhem, waartoe burgemeester Paul Scholten wordt
uitgenodigd.
De organisatie van deze herdenkingsactiviteiten is door de
gemeente Arnhem echter in handen gegeven van de Stichting
Viering Nationale Feest- en Gedenk-dagen, die niet geporteerd is
van het idee om Duitsers bij deze da-gen te betrekken. Daarvoor
zou er nog te veel leed zijn onder Arn-hemmers die de Tweede
Wereldoorlog
hebben
meegemaakt,
waaronder
veel
verzetsmensen en oud-strijders. Het argument dat de generaties Duitsers van na de oorlog niets
te verwijten valt van wat in de jaren 30 in hun land tot een ramp van wereldformaat leidde, kan
de stichting niet vermurwen. Ook niet het argument dat vijandsbeelden dienen te worden
doorbroken opdat veiliger en gezonder naar de toekomst kan worden gekeken. En evenmin de
gedachte dat van verzoening een helende werking kan uitgaan.
De Raad van Kerken, wel gevoelig voor deze argumenten, organiseert op 4 mei in de Walburgisbasiliek een oecumenische versperdienst rond het thema bevrijding en verzoening, terwijl op
5 mei in de Eusebiuskerk niet alleen burgemeester Scholten het woord zal voeren, maar ook
Hans Mikosch, predikant van de Evangelische Gemeente in de partnerstad Gera. Ruud Bunnik,
bestuurslid van de Raad van Kerken Arnhem in een toelichting op dit besluit: ‘Uiteraard houden we deze ‘Nederlands-Duitse’ viering niet omdat we de nog levende pijn niet serieus nemen
of ons mee laten slepen door stemmen die zeggen dat ‘al dat gezeur’ over de vroegere vijandschap maar eens afgelopen moet zijn, Wat gebeurd is, kun je niet uitvlakken, de historie is een
deel van ons heden en van onze toekomst (..). Maar welk verleden dragen we met ons mee? De
feiten van destijds en de emoties van destijds veranderen niet, maar ze staan anders in onze tijd
dan in hun eigen tijd. Herinneren is daarom niet hetzelfde als herkauwen. Wat ons overkwam
blijft bij ons, maar neemt wel andere kleuren aan: de tinten worden grijzer dan toen de oorlog
directe realiteit was. Zij die de oorlog aan den lijve meemaakten zijn ook niet meer in alle
opzichten de mensen van de jaren 1940-1945.’
Behalve de beide door de Raad van Kerken georganiseerde diensten vindt in deze meimaand
nog een initiatief plaats in een poging om het thema verzoening uit de taboesfeer te halen.
Stichting Dialoog organiseert namelijk een openbare discussie rond dit onderwerp waar een
Arnhem Mondiaal

364

Stichting Doca

viertal Platformvertegenwoordigers bij aanschuift. Mede doordat echter de Stichting Viering
Nationale Feest- en Gedenkdagen zich van de thematiek distantieert, mislukt de poging om tot
een dialoog te komen.
Bert Oostveen doet in het najaar van ’95 nog een ultieme poging door in gesprek te gaan met
het bestuur van de Stichting, maar dat blijft eveneens zonder resultaat, waarop het Platform in
november besluit de kwestie aanhangig te maken in de Commissie vrede en ontwikkeling.
Niettemin zullen de aanhoudende pogingen, met name vanuit de Raad van Kerken Arnhem, er
stap voor stap toe leiden dat in de jaren erna het taboe langzaam verdampt, waarbij enerzijds op
4 mei rekening wordt gehouden met de gevoelens van hen die zich met de gevallenen identificeren, terwijl op 5 mei meer ruimte is voor het verzoeningsidee en het bezoek van Duitsers niet
langer als een vorm van heiligschennis wordt beschouwd.

Rust
Zo gaat voor het Platform een jaar voorbij waarin de interne rust is weergekeerd. Niet in de
laatste plaats dankzijde de goede voorbereidingen en de leiding van de vergaderingen door het
voor het eerst dit jaar ingestelde dagelijks bestuur (DB). Mede daardoor wordt het ook een productief jaar voor het Platform waarin – ook voor het eerst sinds de oprichting eind ’86 – hecht
samengewerkt wordt in werkgroepverband. Ook de
invloed van buitenaf is daar debet aan. Zo houdt Isis
Saris in mei een inleiding tijdens een Platformvergadering over nut en werkwijze van Ecoteams in
relatie tot het wereldwijd opererende Global Action
Plan (GAP): ‘Ecoteams zijn kleine consumentengroepen van maximaal 8 personen die gezamenlijk
bekijken waar bezuinigingen in de huishoudens op
een aangename manier kunnen worden doorgevoerd. Ecoteams worden door de Stichting GAP
gezien als een manier om de ontwikkeling van een duurzame samenleving te versnellen.’
En zo geeft Wim Sweers in oktober een toelichting op het programma LETS (Local Exchange
and Trading System), waarvan inmiddels twee organisatievormen in Arnhem actief zijn: de ene
vanuit een holistische visie en de andere meer gericht op
mensen met een smalle beurs. Beide groepen echter hanteren
hetzelfde uitgangspunt: lokale ruilhandel zonder dat daar
geld aan te pas komt, gericht op lokale productie en dienstverlening met het oog op milieu en duurzaamheid en tegen
ongebreidelde economische groei (de economie van het genoeg).
In een evaluatievergadering die op 4 juli ’95 wordt gehouden
spreken alle vertegenwoordigers hun tevredenheid uit over
het functioneren van het Platform, met dien verstande dat
meer groepen dan de eenentwintig die er nu deel van uitmaken (waarvan Unicef, ‘t Kan Anders en MOV-groepen niet over een vertegenwoordiger in het
Platform beschikken) welkom zijn. Punt van kritiek is alleen dat meer snelheid geboden is met
het oppakken van campagnes, al was het maar om te voorkomen dat, zoals voorzitter Bert Oostveen aangeeft, de indruk wordt gewekt dat we ‘alleen maar’ een praatclub te zijn en dus het
gevaar ontstaat dat het draagvlak van het particulier initiatief naar de gemeente (in casu de
raadscommissie Vrede en Ontwikkeling) toe, als te smal wordt ervaren.’
In verband met de procedure in het najaar rond de beleidsscans, wordt besloten dat het dagelijks
bestuur tot eind 1995 aanblijft, waarbij de in juli terugtredende Henny Beijer wordt opgevolgd
door Wim Sweers.
Op 11 december tenslotte is Rick Jansen voor het eerst aanwezig op de laatste Platformvergadering van 1995. Aangezocht door Jan Ram van Bureau Vront zal hij het secretariaatswerk voor
het Platform overnemen dat lange tijd bij Bureau Vront berustte. Het zal het begin van een lange
carrière worden van Rick Jansen binnen de Arnhemse burelen.
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Bosnië én Servië
Dat rust echter betrekkelijk is en meestal ook maar tijdelijk, bewijst een brief die in augustus
’95 het Platform bereikt: ‘Ik kom uw hulp inroepen voor een aktie die Intercare voert in de stad
Arnhem en regio. Intercare is een onafhankelijke hulporganisatie voor medische humanitaire
hulp aan oorlogsgetroffenen in voormalig Joegoslavië. Intercare is gespecialiseerd in het
ondersteunen van psychosociale en psychiatrische programma’s en traumazorg. Jonge kinderen, tieners, vormen de eerste doelgroep. Als arts ben ik al enige jaren betrokken bij de humanitaire hulpverlening in voormalig Joegoslavië. Ik ben er inmiddels vier keer geweest.’
Aan het woord in de brief is Elisabeth van den Hengel,
werkzaam bij de stichting Intercare die zich het lot van
de oorlogsgetroffenen in Servië en Bosnië Herzegovina
aantrekt. De uitzichtloosheid van de burgeroorlog op
de Balkan die al sinds 1992 gaande is, heeft ook de leden van het Platform moedeloos gemaakt, maar de oproep van Intercare om financiële steun en het aanbod
om een informatieavond te verzorgen, zetten het onderwerp weer op de agenda. Dat Servië (beter gezegd het
in Servië opgelaaide nationalisme) door de internationale gemeenschap gezien wordt als de aanstichter van
de burgeroorlog op de Balkan, is voor Intercare geen
beletsel om juist in Servië hulpprogramma’s op te zetten: het land kan de tienduizenden vluchtelingen niet meer aan.
Tegelijkertijd komt er ook vanuit het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid (PGV) een rondschrijven aan de gemeenten in Nederland: ‘De oorlog is weer opgelaaid in voormalig Joegoslavië. De door de Verenigde Naties tot veilige gebieden bestempelde Bosnische steden
Srebrenica en Zepa zijn door de Bosnische Serviërs onder de voet gelopen. Andere veilige
gebieden, zoals Goradze en Tuzla, worden bedreigd. Grote stromen van vluchtelingen zijn op
gang gekomen. Dat is ook het geval door de inval van het Kroatische leger in de Krajina:
tienduizenden Serviërs vluchten naar door de Serviërs bezet gebied in Bosnië.’
Het voor buitenstaanders nauwelijks meer te volgen etnisch conflict op de Balkan, maakt het
medelijden met de vluchtelingen er echter niet minder om. Vandaar dat PGV-voorzitter Huib
van Walsum, in die jaren tevens burgemeester van Delft, in zijn brief van 10 augustus ’95 de
oproep doet om Bosnië te steunen daar waar het juist de multi-etniciteit betreft: ‘Toch is er een
ander Bosnië waarover in de kranten en op de t.v. zelden verslag wordt gedaan. Het Bosnië
waar – tegen alle negatieve ontwikkelingen in – een multi-etnische samenleving van Bosniërs,
Kroaten en Serviës in stand wordt gehouden, zoals in de stad Tuzla.’
Zijn verzoek aan de Nederlandse gemeenten, aangesloten bij het PGV, is om Tuzla te ondersteunen op medisch gebied, met software en financieel management en om vooral de campagne
Help Bosnië nu van het IKV te ondersteunen.
Het onderwerp komt op de agenda van de Commissie vrede en ontwikkeling van 14 september:
‘De heer Oostveen zegt dat het Platform uit de aangeboden projectvoorstellen een voorkeur
heeft voor projecten die een multi-etnische samenleving in stand helpen houden, zoals in Banja
Luka en Tuzla. De commissie kan zich vinden in het voorstel om meer informatie bij de VNG in
te winnen over dat laatste type projecten. De commissie kan dan alsnog beoordelen of en zo ja
welk project voor Arnhemse steun in aanmerking komt. Voorwaarde is wel dat het particulier
initiatief daar ook de schouders onder wil zetten om tot fondsvorming te komen.’
Op 13 november ’95 is Elisabeth van den Hengel van de stichting Intercare te gast op de Platformvergadering van die avond om een toelichting te geven op haar brief van augustus. Daar
doet zij verslag van de moeizame contacten met de diverse ministeries in Den Haag (vanwege
het samenvoegen van een aantal departementen) en het moeilijk bereiken van de Arnhemse bevolking omdat de plaatselijke pers niet meewerkt. Bovendien meldt ze dat de stichting Intercare
naarstig op zoek is naar een bestuurslid en naar jongeren die willen helpen om culturele programma’s op te zetten. Onderwerpen waar het Platform ook niet veel raad mee weet. Maar het
bezoek van de arts leidt die avond wel tot het voorstel dat Intercare lid wordt van het Platform,
zodat in gezamenlijkheid gezocht kan worden naar oplossingen. Een voorstel dat echter niet tot
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het lidmaatschap zal leiden, maar wel tot een nieuwe campagne vanuit het Platform om de
burgeroorlog in Joegoslavië onder de aandacht van de gemeente Arnhem te brengen.

Vertrek ICTO
Met de toetreding van Intercare tot het Platform stijgt het aantal leden echter niet want in dat
najaar meldt Cees de Kramer van het Interkerkelijk Comité voor Tweezijdige Ontwapening
(ICTO) dat hij en zijn organisatie het Platform verlaten. In zijn brief van 19 oktober schrijft hij
aan de voorzitter van het Platform: ‘Bij deze neem ik afscheid van U en van de leden van het
Platform. Ik wens U voor de toekomst alle goeds toe en hoop dat U in goede samenwerking het
werk van het Platform met vrucht zult blijven voortzetten. Om persoonlijke redenen heb ik te
weinig tijd beschikbaar om langer lid van het Platform te kunnen zijn. Dat zal U al opgevallen
zijn door mijn veelvuldige afwezigheid. Een opvolger uit de ICTO-kring heb ik niet kunnen
vinden.’
Zo stil als het ICTO tien jaar eerder in het Platform is gekomen, zo stil vertrekt de organisatie
ook weer. Voor Dick Engelsman van het Vredesoverleg Kerk en Samenleving VOKS betekent
het terugtreden van Cees de Kramer echter een verlies. Want ook al is de inbreng van het ICTO
in die jaar tamelijk bescheiden van aard geweest, het maakte de positie van het VOKS er toch
altijd wat steviger op. Nu zal Dick Engelsman het verder in zijn eentje moeten doen wanneer de
‘linksheid’ en het ‘anti-democratische karakter’ van het Platform ter sprake komen.

Hoofdstuk 9

Opheffing Commissie vrede en ontwikkeling
In vorige hoofdstukken is de gang van zaken beschreven rond het ‘herijkingsproces’ van het
gemeentelijk beleid in Arnhem, inclusief de onderdelen vredesvraagstukken en internationale
betrekkingen. Nadat het Platform Vrede, Ontwikkeling Mensenrechten en Mondiale Milieuvraagstukken in eerste instantie wat afwachtend reageert op de ‘scans’ die dit proces in het
voorjaar van 1995 inluiden, groeien de zorgen in het najaar. Op de Platformvergadering van
11september komt het bericht – dan nog off the record – dat het college van B&W en met name
wethouder Joke van Doorne die vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking in haar
portefeuille heeft, dit beleidsterrein niet zo’n gemeenteaangelegenheid meer vindt: ‘Joke wil
zich concentreren op intra-gemeentelijke belangen. Dat betekent cie weg, PI op afstand maar
wel ondersteuning en/of een brede cie XYZ maar met PI-inspraak.’ Vertaald uit dit steno houdt
de boodschap in dat het Platform er ernstig rekening mee moet houden dat opheffing van de
raadscommissie voor vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking op het programma
staat (inclusief dus de vertegenwoordiging van het Platform in deze commissie). En dat de rol
van het Platform gereduceerd wordt van advies- tot inspraakorgaan. En dat betekent weer dat
het Platform en het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingswerk in een klap ruim tien jaar terug
in de tijd worden gezet. Terug naar november 1983 om precies te zijn, toen de gemeenteraad
besloot om na lang aandringen van de Samenwerkende Vredesgroepen (de voorloper van het
Platform) een commissie voor vredesvraagstukken op te zetten.

Een Vliegende Kraai
De zorg bij het Platform neemt nog toe wanneer in diezelfde maand – en voor de Platformorganisaties geheel onverwacht – de nota Een Vliegende Kraai, kadernota internationale
betrekkingen verschijnt. Opgesteld door de afdeling Beleidsontwikkeling/Externe Betrekkingen
van de Bestuursdienst, voelt men zich in het Platform gepasseerd. Want Bureau Vront maakt
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immers ook deel uit van die Bestuursdienst. Wist het bureau hiervan? En zo ja, waarom is het
Platform dan niet door het bureau geïnformeerd? En waarom heeft de afdeling Externe Betrekkingen het Platform niet betrokken bij de analyse, wetende dat veel Platformwerk juist onder de
externe betrekkingen van de gemeente valt?
In de nota geen woord daarover, wel de vaststelling dat
tijden nu eenmaal veranderen: ‘Internationale relaties blijven vervolgens lange tijd primair in het teken staan van
internationale solidariteit en de bewustwording daarvan in
de plaatselijke gemeenschap. We zien dat bij de eerste projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in de
jaren zeventig. Het geldt evenzeer voor de anti-apartheidsstrijd en voor de afkeer van het blokdenken en van de uit dit
denken voortvloeiende bewapeningswedloop. De internationale relaties van de gemeente in de jaren tachtig staan
in het teken van de internationale ontspanning en
solidariteit. Inmiddels deden en doen zich in de internationale verhoudingen belangrijke veranderingen voor. Vooral
de laatste jaren. Dat kan niet anders dan consequenties
hebben voor de lokale insteek bij de internationale
betrekkingen.’
Deze op zichzelf aanvaardbare conclusies zouden als consequentie moeten hebben dat de gemeente haar inzet op het gebied van vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking versterkt, juist om dat bereikte niveau van bewustwording onder de Arnhemse bevolking vast te
houden en waar mogelijk uit te breiden. Immers, ook bij de Bestuursdienst is men – naar aangenomen mag worden van een sector externe betrekkingen – op de hoogte van het feit dat de mondiale wapenhandel na een daling in de eerste jaren na de val van de Muur in 1989, weer op het
oude peil is van de Koude Oorlog. Zoals men bij de Bestuursdienst ook weet dat de apartheid
niet voorbij is met het aantreden van Nelson Mandela als president en dat ook de armoede in de
wijk Villa El Salvador alleen maar groeit met de komst van alsmaar meer krottenbewoners naar
de Peruaanse hoofdstad.
In de nota komen de opstellers echter tot heel andere conclusies: ‘We streven ernaar op het gebied van vredesbevordering, ontwikkelingssamenwerking en het Europa van de burgers het accent sterk te leggen bij het particulier initiatief.’
Niet dat de gemeente haar handen helemaal aftrekt van dit beleidsterrein (wat ook niet kan
omdat men bij de Bestuursdienst gebonden is aan het Bestuursakkoord 1994-1998 en raad en
college in 1996 pas halverwege hun termijn zitten), maar de teneur is duidelijk. Als die Platformorganisaties zich zo graag uit ideële motieven willen inzetten voor de wereldvrede en de
mondiale armoedebestrijding, dan gaan ze hun gang maar, maar het echte werk gebeurt toch
echt in een ander verband: ‘In dit licht zullen de activiteiten op het terrein van vredesbevordering en mondiale samenwerking nader bekeken moeten worden. De eigen gemeentelijke activiteiten kunnen sterker geplaatst worden in het teken van samenwerking tussen overheden.’
Dat niet alleen, de eigen gemeentelijke
activiteiten op de terreinen vrede en
ontwikkeling zijn veel meer gebaat, aldus de
opstellers, bij netwerken die profijt opleveren
voor de stad: ‘Het is denkbaar bij de huidige
en toekomstige internationale contacten in dit
verband, relaties te leg-gen naar het in
Arnhem aktieve bedrijfsleven’ en ‘het
pragmatische aspect maakt in feite altijd al –
in meer of mindere mate en al dan niet
toevallig – onderdeel van het gemeentelijk
beleid uit. De vraag ‘wat levert het op’ wordt
in dit kader steeds vaker gesteld.’
Volkskeuken Villa El Salvador (Lima, Peru)
Als voorbeelden van dit soort internationale netwerken worden in de nota de contacten genoemd die de gemeentelijke dienst Milieu en OpenbaArnhem Mondiaal
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re Werken (MOW) gelegd heeft in Tsjechië (Hradec Kralové), de VS (Phoenix Arizona), Chili
(Viña del Mar), Vietnam (Ho Chi Minh City) en Duitsland (Düsseldorf). Daarbij gaat het om
afvalverwerking, waterzuivering, verbetering van de luchtkwaliteit en milieutechnologie. Door
de inzet van Arnhemse adviesbureaus en de eigen gemeentelijke afvaldienst ARA (tegenwoordig het verzelfstandigde SITA), leveren deze contacten niet alleen goodwill en internationale
ervaring op, maar ook naamsbekendheid en lucratieve opdrachten. En dat is nog eens wat anders
dan geld inzamelen voor kookgerei voor volkskeukens in een Peruaanse volkswijk.

Aanbevelingen
De kadernota Een Vliegende Kraai blijkt inmiddels al van de nodige aanbevelingen van de kant
van het college van B&W voorzien te zijn (zonder dat de Commissie vrede en ontwikkeling die
heeft kunnen behandelen – een gang van zaken waarvan wethouder Joke van Doorne in de
commissievergadering van 19 november ‘95 zal toegeven dat
deze ‘niet de schoonheidsprijs verdient’). Die aanvullingen gaan
ver, veel verder dan de Platformleden op dat moment bevroeden.
Zo luidt een aanbeveling om de stedenband met Gera onder te
brengen bij de Stichting Jumelage Arnhem (SJA), waarmee de
gemeente dus haar officiële stedenband met deze voormalige
Oost-Duitse stad feitelijk privatiseert. En mochten de contacten
met Gera de stad Arnhem niets opleveren, dan kan altijd nog besloten worden om Gera te reduceren tot een zogenaamde contactstad, zo luidt het voorstel: ‘De Stichting Arnhem-Croydon wordt
verzocht een vergelijkbare organisatie op te zetten ten behoeve
van de relatie met Gera. Indien dit verzoek positief beantwoord wordt, dan na 2 jaar evalueren.
Is het resultaat hiervan positief, dan doorgaan met de jumelage. Is het resultaat echter negatief,
dan wordt de relatie met Gera een contactstad-relatie. Indien dit verzoek negatief be-antwoord
wordt, dan wordt de relatie met onmiddellijke ingang een contactstad-relatie.’
Een soortgelijke aanbeveling betreft de banden die de gemeente aangegaan is met Kimberley en
Lima: ‘De projecten die in dit kader worden uitgevoerd in Kimberley en Villa el Salvador
worden voortgezet zolang daar een duidelijk aantoonbare behoefte aan is. Periodiek (eens per
jaar) zal die behoefte worden onderzocht door bureau Vront. Indien geen of onvoldoende
behoefte wordt geconstateerd, worden deze relaties beëindigd dan wel omgezet in een contactstad-relatie.’
Ten aanzien van vredesvraagstukken en vredeseducatie wordt in de nota geen enkele aanbeveling gedaan. Wel is duidelijk dat de gemeente niet verder wil op het ingeslagen pad van vredesbevordering en lokaal veiligheidsbeleid, zij het dat particuliere stichtingen en verenigingen nog
wel op enige steun van gemeentezijde mogen blijven rekenen: ‘Wat betreft de internationale
bewustwordingscomponent suggereren wij, analoog aan het gestelde ten aanzien van de jumelages, het accent verder te verleggen naar het particulier initiatief. Dat ontslaat de gemeente
uiteraard niet van een formele en stimulerende rol, waar nodig.’

Reacties vanuit het Platform
De Stichting Arnhem-Lima is de eerste Platformorganisatie die reageert op de jobstijding. De stichting
organiseert op 20 september 1995 een discussieavond
samen met het weekblad De Arnhemmer en de
Stichting Dialoog in de Burgerzaal van het stadhuis:
‘Binnen de gemeente Arnhem wordt nagedacht over
de gemeentelijke kerntaken. Het werkterrein ontwikkelingssamenwerking ligt daarbij onder vuur. En dat
terwijl de gemeenteraad nog dit voorjaar het Arnhem
Appeal heeft onderschreven, waarin ontwikkelingssamenwerking op lokaal niveau van groot
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belang wordt geacht. Ook de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hecht in haar
beleid grote waarde aan het onderhouden van relaties tussen Nederlandse en buitenlandse
gemeenten.’
De stichting Doca reageert op de gemeentelijke plannen middels een brief aan alle raadsfracties
waarin hen gewezen wordt op de afspraken die in het verleden gemaakt zijn over de samenwerking tussen gemeente en vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem. Een samenwerking
die al tien jaar duurt en nu met een pennenstreek beëindigd dreigt te worden. Geen enkele
fractie reageert op het discussievoorstel van de stichting.
Bert Oostveen kaart het initiatief van Doca aan op de bijeenkomst van de Commissie vrede en
ontwikkeling van 14 september, maar ook dat levert geen respons op van de kant van de aanwezige raadsleden. Wethouder Joke van Doorne, in haar functie van voorzitter van de commissie, houdt op deze vergadering de boot af: ‘De voorzitter verwijst naar het raadsvoorstel, waarin de onderzoeksopdrachten zijn geformuleerd. In de maand september moeten alle onderzoeken zijn afgerond. Ze komen dan in B&W en gaan vervolgens naar de raadscommissies om
advies. Naar verwachting zal dat in oktober aan de orde zijn.’

Notitie Herijking Vront
Of de ontstane situatie al niet vervelend genoeg is, komt het Platform in oktober ‘95 het bericht
ter ore, dat er nóg een nota in voorbereiding is waarin de beleidsterreinen vredesvraagstukken
en ontwikkelingssamenwerking onderwerp van discussie zijn. Jan Ram van Bureau Vront geeft
desgevraagd aan dat de nota met de naam Notitie Herijking Vront zich nog in de conceptfase
bevindt en daarom niet aan het Platform ter inzage mag worden gegeven. Dit tot verontwaardiging van de Platformleden, die zich in hun adviesfunctie beknot voelen. Een en ander leidt ertoe
dat de drie leden van het dagelijks bestuur van het Platform op de werkkamer van Jan Ram de
nota mogen inkijken, een werkwijze die nog niet eerder is vertoond in de samenwerking tussen
Platform en gemeente. Formeel kan hier tegenin gebracht worden dat wanneer de Platformleden, in casu de leden die het Platform in de Commissie vrede en ontwikkeling vertegenwoordigen, de conceptnota mogen inzien, de andere leden van de commissie – de vertegenwoordigers
uit de raadsfracties – dat dan ook zouden mogen. Anders zou er sprake zijn van scheve verhoudingen, terwijl de officiële gang van zaken zo is dat een nota eerst naar B&W gaat en daarna pas
ter discussie naar de leden van de gemeenteraad wordt gezonden.
Dat beseft ook Jan Ram van Bureau Vront en hij neemt er contact op over op met wethouder
Joke van Doorne die zich nu ook realiseert dat de gemeente zich in een spagaat heeft begeven.
Met een brief aan de Commissie vrede en ontwikkeling doet
Jan Ram op 17 november ‘95 een poging om de
kromgetrokken verhoudingen weer recht te buigen: ‘De
wethouder van VRONT c.a. heeft begrip voor het standpunt
van het Platform. Zij ziet zich echter voor het dilemma geplaatst dat het politiek/bestuurlijk draagvlak voor het herijkingsverhaal onzeker is. Gebleken is dat bij de uitwerking
van het bestuursakkoord de VRONT-taak als zodanig in
discussie is gekomen. Over de ambtelijke herijkingsnotitie
zal daarom in B&W eerst consensus moeten ontstaan. Zij
kan deze notitie daarom bij de komende bespreking van het
raadsvoorstel (en dus het voorstel om de commissie op te
heffen) nog niet als bestuurlijk uitgangspunt laten betrekken. Het voorstel de commissie op te heffen is momenteel
slechts gebaseerd op de uitwerking van de scan ‘adviescommissies’.’
Monument ‘Man en Macht
(Gijs Jacob van den Hof, 1953)

De brief maakt het er allemaal niet duidelijker op en dat er
binnenskamers bij de gemeente discussie is ontstaan over het
voortbestaan van het beleidsveld ‘Vront’, is voor de Platformleden ook nieuw. Bovendien is het
kwaad inmiddels geschied en de gevolgde procedure leidt dan ook tot spanning tussen Platform
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en gemeente. Een spanning die tot uitdrukking komt in het advies dat voorzitter Bert Oostveen
namens het Platform op 23 november ‘95 voor de commissievergadering opstelt: ‘Het verzoek
om de commissie over deze notitie – als over een (serieuze) ambtelijke vingeroefening – te laten
adviseren en het stuk gewoon toe te sturen, blijkt in een Gemeente Arnhem, die streeft naar
‘openheid van beleid en communicatie’, betrekken van de burgers, slagvaardigheid, toch echt te
veel gevraagd. Ik werk zelf in een grote professionele bureaucratie, maar zo erg heb ik het nog
niet meegemaakt.’
Nieuwe poging Platform
De Platformvertegenwoordigers doen tijdens de volgende commissievergadering (23 november)
een tweede poging om het tij te keren, maar nu nadrukkelijker dan tijdens de bijeenkomst van
september. Onder de kop ‘Het Platform adviseert negatief over de opheffing van de commissie
VRONT’ wordt in het advies aan de commissie allereerst gerefereerd aan de oprichting: ‘De
Commissie bestaat in deze vorm – als permanente commissie van advies ex art.61 van de
Gemeentewet – sinds maart 1987. Het was in Nederland de eerste commissie in deze vorm waar
plaatselijke overheid en vertegenwoordigers van het particulier initiatief gezamenlijk de
schouders zetten onder de continuering en verdere uitbouw van en vooruitstrevend en wervend
beleid op het gebied van Vredesvraagstukken en Ontwikkelingssamenwerking. Na de vredesbus
en de brochure ‘Arnhem en de moderne oorlog’ profileerde de Gemeente Arnhem zich hiermee
wederom sterk op dit beleidsgebied.
Voor haar inspanningen op dit beleidsterrein werd Arnhem geëerd met de Prijs van de Raad
van Europa in september 1987. In een later stadium werd de stad door de Verenigde Naties
uitgeroepen tot ‘Peace Messenger’.’
Na aangegeven te hebben dat de opheffing van de commissie nauwelijks bezuinigingen oplevert
en dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in het voorjaar nog de waarde en de noodzaak van nauwe samenwerking tussen gemeente en particulier initiatief beklemtoond heeft, stelt
het Platform voor om die nauwe band in Arnhem intact te laten: ‘Gezien de internationale situatie kunnen wij ons niet voorstellen dat de Gemeente Arnhem van mening is dat minder aandacht
voor dit beleidsterrein gerechtvaardigd is. Tenzij de Gemeente Arnhem haar eigen beleidsvoornemens en het Arnhem Appeal toch minder serieus wenst te nemen dan dat de unanieme
raadsuitspraak zou mogen doen verwachten.
Wij roepen daarom de politieke leden van de commissie en daarmee ook de Gemeenteraad op
om niet in te stemmen met dit voorstel van B&W, maar de commissie Vredesvraagstukken en
Ontwikkelingssamenwerking in haar huidige vorm – op zijn minst gedurende deze raadsperiode
– te laten voortbestaan.’

Opheffing raadscommissie Vrede en Ontwikkeling dichterbij
Met deze laatste toevoeging hoopt Platformvoorzitter Bert Oostveen nog uitstel van het
voorgenomen opheffingsbesluit te krijgen, speculerend op de gemeenteraadsverkiezingen van
1998 waarin het Platform met een nieuwe campagne richting politieke partijen de noodzaak van
internationale solidariteit kan beklemtonen. Maar het zal niet baten. Op de commissievergadering van 29 november 1995 lijken de kaarten al geschud. Hoewel Hans Suurmond als inspreker
namens de stichting Arnhem-Lima wijst op de afspraken die tussen de gemeente en de stichting
zijn gemaakt en Bert Oostveen nog eens wijst op de landelijk en internationaal erkende waarde
van het Arnhemse vredes- en ontwikkelingsbeleid, stelt voorzitter Joke van Doorne dat het opheffen van de commissie niet hoeft te conflicteren met dit beleid: ‘De overweging daarbij is, dat
in de dagelijkse praktijk van inspraak en participatie voldoende wegen open staan om het
gemeentelijk beleid te beïnvloeden. Het voortbestaan van de commissie ziet het college dus niet
als een noodzakelijke voorwaarde om zijn beleid vorm te geven.’
Behalve de voltallige vertegenwoordiging vanuit het Platform, zijn op die bewuste commissievergaderingen ook de vertegenwoordigers van GroenLinks, D66, CDA en PvdA aanwezig.
Voor Nesrin Cingöz van GroenLinks hoeft de opheffing van de commissie helemaal niet. Zij
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geeft aan dat juist deze commissie vruchtbaar bijeenkomt, vruchtbaarder dan menig andere
raadscommissie waarin zij namens GroenLinks zitting heeft. Olguita Oudendijk (D66) onderschrijft weliswaar de woorden van Nesrin Cingöz, maar is het ook met de wethouder eens dat er
nog andere vormen van communicatie mogelijk zijn dan alleen via deze commissie. Ook Veli
Yücesan (PvdA) stelt zich op een dergelijk ambivalent standpunt. Enerzijds is hij van mening
dat het particulier initiatief meer aandacht van de kant van de gemeente verdient, anderzijds
heeft hij geen probleem met de opheffing van de commissie omdat die in de lijn van het herijkingsvoorstel ligt.
Henk Kamstra van het CDA, voorheen toch vaak een medestander van het Platform waar het
ging om gemeentelijke inzet op vredes- en ontwikkelingsgebied, toont zich in deze commissievergadering een volgzaam raadslid van de grote lijn. Ook hij vindt het belangrijk dat de gemeente actief blijft op dit gebied, maar wijst er tegelijkertijd op dat het huidige vredesbeleid een
andere waardering heeft dan in de beginfase van de commissie. Hij is ook de eerste die aangeeft
welke kant het alternatief opgaat: het vredes- en ontwikkelingsbeleid zou ondergebracht kunnen
worden bij de commissie Welzijn, Sociale Zaken en Arbeid (W&SZA). ‘Het Platform kan zich
zijns inziens ook via deze commissie profileren.’
Bert Oostveen realiseert zich onmiddellijk dat deze optie de dood in de pot betekent voor het
Platforrmwerk. De commissie W&SZA is een raadsommissie met een overvolle agenda. Het
feit dat deze commissie twee keer per maand bij elkaar komt en bij elke zitting steevast een rij
insprekers kent, biedt helemaal niet – zoals de wethouder tijdens de discussie inbrengt – een
vergroting van de communicatiemogelijkheden met het Platform. Integendeel, de leden van de
commissie W&SZA zullen het eerder als een grotere belasting ervaren wanneer de beleidsterreinen vrede en ontwikkeling aan de agenda worden toegevoegd. Uit het verslag van die bewuste commissievergadering: ’De heer Oostveen zegt dat het Platform, de discussie aanhorende,
zijn mening handhaaft namelijk dat de instandhouding van de commissie noodzakelijk is en dat
vier bijeenkomsten per jaar minimaal nodig zijn.’
Het is alle aanwezigen op dat moment echter duidelijk hoe de politieke verhoudingen in de raad
liggen. GroenLinks mag dan bedenkingen hebben tegen de opheffing van de speciale vredescommissie, maar als minderheid zal de partij niet in staat zijn het voorgenomen besluit tegen te
houden.

Opheffing raadscommissie Vrede en Ontwikkeling definitief, maar later
Aan de inzet van Bert Oostveen heeft het niet gelegen wanneer op de gemeenteraad op 11
december 1995 besluit de Commissie vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking op te
heffen. Zijn brief aan de commissieleden waarin hij verwoordt dat het niet kan om een commissie op te heffen terwijl de advisering over het werkterrein van die commissie nog gaande is,
leidt tot het besluit dat de commissie nog wel moet kunnen adviseren over de vorm van het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid zoals dat in de Notitie Herijking Vront is neergelegd.
In de Platformvergadering van die maand blikken de organisaties terug op de gang van zaken en
besluiten pas opnieuw te reageren op het moment dat duidelijk is wanneer de commissie daadwerkelijk wordt opgeheven. Dat moment wordt echter steeds verder opgeschoven hetgeen tot de
bizarre situatie leidt dat het advieswerk voor het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid in
feite al ondergebracht is bij de commissie WSZ&A, terwijl de Commissie vrede en ontwikkeling nog bestaat. Dat heeft tot gevolg dat er in maart 1996 een gezamenlijke bijeenkomst is van
de beide commissies. Een hilarische situatie waar echter geen van de deelnemers uit de raadsfracties aanstoot aan neemt.
Beleidsambtenaar Jan Ram van het nog altijd actieve Bureau Vront, ziet zich genoodzaakt een
rondzendbrief aan de commissieleden op te stellen in een poging helderheid in deze warrige
situatie te scheppen: ‘Het advies dat de commissie over haar eigen opheffing uitbracht, herhaal
ik hier voor de duidelijkheid: ‘De commissie stemt unaniem in met de conclusie dat een
eventuele opheffing van de commissie pas in werking treedt na de behandeling door de
commissie van de uitwerking van de scan VRONT’. De commissie wilde met dit advies
voorkomen dat de advisering over de scan VRONT in de lucht kwam te hangen. Deze scan komt
namelijk pas aan de orde bij de behandeling van de voorjaarsnota.’
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Hij benadrukt in de brief dat het besluit om de commissie op te heffen niet het gevolg is van een
wijziging op het gebied van het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid, maar louter voortkomt uit de wens van de politiek om het aantal adviescommissies te beperken. Zo wordt bijvoorbeeld ook de Milieuraad opgeheven (eveneens een forum waar particuliere organisaties het
gemeentebeleid van advies dienen). Wat de situatie echter nog onoverzichtelijker maakt, is het
feit dat er op de agenda van de commissie Welzijn, zoals de commissie in de wandeling ook wel
wordt genoemd, nu onderwerpen komen te staan die een advies richting gemeentebestuur behoeven zoals de voortgang van het Kimberleyproject, een uitwisselingsproject met Gera en een
voorstel van het Nicaragua Komitee. Een situatie waartegen het Platform bezwaar maakt omdat
de welzijnscommissie niet over de kennis beschikt om over
deze terreinen te adviseren. Het op deze avond in maart
ineenschuiven van de beide commissies moet dit probleem
weliswaar ondervangen, maar die combinatie van commissies
is tijdelijk, namelijk tot de Commissie vredesvraagstukken en
ontwikkelingssamenwerking wordt opgeheven waarna het
probleem terugkeert.
Jan Ram besluit zijn rondzendbrief niet zonder humor: ‘Ik ben
mij ervan bewust hierboven een labyrint van argumenten en
zienswijzen te hebben geschetst. Wat wilt u ook, het over elkaar leggen van scans die gedeeltelijk met elkaar te maken
hebben maar in verschillende stadia van besluitvorming verkeren, kan niet anders dan een overdosis aan achtergrondstraling geven. Een lichte hoofdpijn is dan onvermijdelijk. Ik hoop
dat met name onze adviseurs uit het particulier initiatief zich
in deze omgangsvorm kunnen vinden.’

Afscheid van de raadscommissie Vrede en Ontwikkeling
De ‘adviseurs uit het particulier initiatief’ hebben echter al hun eigen conclusies getrokken. Zij
zien met lede ogen hoe een bij tijd en wijle vlammend vredesbeleid van de gemeente Arnhem
een zieltogend karakter heeft gekregen, waarbij ‘het hemd is nader dan de rok’ een aansprekender motto voor de plaatselijke politiek is geworden dan het streven wereldburger te zijn. Voor
een voldongen feit geplaatst zullen zij hun advieswerk voortzetten, maar nu als aanschuivers bij
de bijeenkomsten van raadscommissie Welzijn, Sociale Zaken & Arbeid waar zij veel moeite
moeten doen om de onderwerpen die verder reiken dan de bordjes van de gemeentegrens over
het voetlicht te krijgen.
Het is Aart Lips, in het Platform het Nicaragua Komitee vertegenwoordigend, die de overige
Platformleden wijst op het feit dat ieder commissielid recht heeft op presentiegelden. Voor het
Platform heeft een financiële tegemoetkoming voor het vredeswerk nooit een rol gespeeld, de
leden waren zelfs van het bestaan van die regeling niet op de hoogte. Niet geheel zonder wrok
wordt besloten van die regeling met terugwerkende kracht gebruik te maken.
Jan Ram op 15 juli 1996 in een brief aan het Platform: ‘In de commissievergadering van 25
maart jl. wees Aart Lips op het feit dat de leden die namens het Platform in de commissie Vront
zitten (of hebben gezeten) al de jaren van het bestaan van de commissie geen presentiegelden
hebben ontvangen. Wethouder Van Doorne heeft toegezegd dit uit te (laten) zoeken. Zij gaf
daarbij aan dat er alsnog een be-drag beschikbaar gesteld dient te worden.’
Jan Ram laat er een berekening op los en komt tot de conclusie dat de Platformleden een bedrag
tegoed hebben van f 11.880,-. ‘Voor het (onbekende) verzuimpercentage over de bijna 10 jaar
en de lagere vergoedingen in het verleden, wordt een correctie naar beneden toegepast. Wethouder Van Doorne is akkoord gegaan met het ronde bedrag van f 10.000.’
Hij voegt eraan toe dat dit bedrag het Platform ter beschikking staat om te besteden aan een doel
dat past bij het werk van het Platform. Die toevoeging komt eigenlijk niet te pas omdat de vergoeding de commissieleden uit het Platform persoonlijk toekomt, maar Platformvoorzitter Bert
Oostveen heeft inmiddels alle leden die vanuit het Platform zitting hadden in de commissie
benaderd met de vraag of zij ermee instemmen dat het bedrag niet aan hun persoonlijk wordt
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toegekend, maar de helft (f 5.000) over te maken aan de stichting Arnhem-Lima en de andere
helft aan de stichting Intercare te schenken als bijdrage aan de psychische hulp aan de slachtoffers van de bugeroorlog in voormalig Joegoslavië.
Al met al zal het tot april 1997 duren voordat daadwerkelijk afscheid genomen wordt van de
Commissie vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking. De redenen voor dit alsmaar
voortgaande uitstel zullen nog in een later hoofdstuk aan de orde komen, maar nu kan vast worden aangegeven dat de gemeente een poging onderneemt om de hele gang van zaken (hierboven
al door wethouder Joke van Doorne eufemistisch als ‘niet de schoonheidsprijs verdienend’
gekwalificeerd) enigszins goed te maken. Jan Ram in zijn uitnodigingsbrief van 9 april 1997:
‘De commissie was een ontmoetingspunt waar actieve, betrokken burgers en bestuurders elkaar
troffen met een gemeenschappelijk doel: de wereld om ons heen, dichtbij en veraf, een beetje
veiliger, leefbaarder en rechtvaardiger maken. En wel vanuit de notie dat dit streven juist zijn
kracht en een basis ontleent aan wat mensen gezamenlijk in hun eigen leefomgeving doen,
nalaten, over hebben voor anderen.’
Op woensdag 23 april, zo luidt de uitnodiging, zal in de burgerzaal van het stadhuis een bescheiden receptie plaatsvinden, waar niet alleen zal worden stilgestaan bij die tien jaar dat
Platform en gemeente nauw hebben samengewerkt op het gebied van vrede, mensenrechten,
internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling, maar waar ook de voortgang van het
Kimberleyproject zal worden gepresenteerd: ‘Om te laten zien dat er ook bruggen naar de toekomst worden geslagen, willen wij tevens de nieuwe plannen voor samenwerking met Kimberley
presenteren. Het eindverslag van de projectformuleringsmissie die wij in oktober vorig jaar
naar Kimberley ondernamen, is bijgevoegd. Dat is een mooie illustratie van het feit dat de
commissie wel ophoudt te bestaan, maar dat het werk doorgaat en het overleg tussen gemeente
en particulier initiatief eveneens.’

Hoofdstuk 10

Arnhem en Zuid-Afrika (8)
In de zomer van 1994 is wethouder Joke van Doorne Gerard Velthuizen opgevolgd als vicevoorzitter van het Gemeentelijk Platform Zuidelijk Afrika. Dat betekent dat er binnen het
Arnhemse gemeentebestuur nog altijd een basis is voor gemeentelijke inzet op dit terrein. En het
houdt in dat er een directe lijn is naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
waarmee het Gemeentelijk Platform Zuidelijk Afrika nauw samenwerkt.
Niettemin dreigen de contacten tussen Arnhem en Kimberley in de zomer van 1995 te stagneren. In een vorig hoofdstuk is al aangegeven dat er binnen het gemeentebestuur van deze
Zuid-Afrikaanse stad een constructie in het leven is geroepen waarbij de bevolking uit de zwarte
woonwijken een stem in het kapittel heeft gekregen, maar dat de blanke minderheid haar dominante positie in het gemeentebestuur heeft weten te consolideren, zodat van een evenredige vertegenwoordiging nog steeds geen sprake is. Omdat met de formele afschaffing van het apartheidssysteem de politieke lijn vanuit Den Haag echter richting gekozen gemeentebesturen gaat
en niet meer richting oppositie, althans niet meer in eerste instantie, meent ook Arnhem dat het
moment is gekomen om de koers te verleggen richting gemeentebestuur van Kimberley.
Wanneer de Kimberley Civic Association (KCA) echter op 12 juni 1995 aan de gemeenten
Arnhem, Nijmegen, Rheden, Wageningen en Ubbergen – de vijf gemeenten die gezamenlijk de
KCA steunen – schrijft, dat niet wordt meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in het
najaar juist vanwege die onevenredige zetelverdeling, komt Arnhem in een lastig parket.

KCA of gemeentebestuur Kimberley
Patrick Vernon, coördinator van de KCA, meldt in die brief van 12 juni niet alleen dat de KCA
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uit protest tegen de zetelverdeling op basis van huidskleur niet meedoet aan de lokale verkiezingen, maar ook dat de organisatie besloten heeft dat ‘de civic een gemeenschapsverband
blijft en de waakhond van de bevolking.’ Kortom, uitdrukkelijk een positie buiten het uitgestippelde pad van de parlementaire democratie naar westerse snit.
Op 26 juli schrijft beleidsambtenaar Jan Ram namens de overige aangesloten gemeenten, aan
gemeentesecretaris V.B. Nolte van Kimberley dat hij kennis heeft genomen van het besluit van
de KCA maar dat er sinds de ondertekening van de steunovereenkomst op 14 oktober 1992 een
band gegroeid is met Kimberley die de moeite van het in stand houden waard is: ‘Hoewel het
veranderingsproces nog volop gaande is, worden de resultaten daarvan steeds meer zichtbaar.
Wij hebben gezien dat de KCA daarin een zelfstandige en eigen rol vervult. Wij waarderen haar
inzet en visie, gericht op het activeren van meningsvorming uit de basis van de samenleving
over verbeteringen van de leef- en woonomstandigheden van de zwarte bevolking.’
Hoewel het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden van de zwarte bevolking in de
townships van Kimberley een belangrijke doelstelling is van de Kimberley Civic Association, is
dat uiteraard niet het hoofddoel. De weigering van de KCA om aan de plaatselijke verkiezingen
mee te doen is een regelrecht protest tegen de blanken die proberen hun bevoorrechte positie te
consolideren. In zijn brief aan de gemeentesecretaris van Kimberley gaat Jan Ram hier maar
zijdelings op in: ‘Wij hebben kennisgenomen van het feit dat de KCA heeft uitgesproken geen
politieke aspiraties te koesteren en zich verder wil ontwikkelen als niet politiek gebonden belangenbehartiger van bewoners in wijken en buurten. Wij ondersteunen dat standpunt, omdat
het voor ons de weg vrijmaakt onze ondersteuning voort te zetten. Wij hebben tijdens de discussie in de KCA om al dan niet deel te nemen
aan de gemeenteraadsverkiezingen dit najaar,
kenbaar gemaakt dat wij in een gedemocratiseerde gemeente geen politieke organisaties zullen ondersteunen. Onze inzet is en blijft een
bijdrage te leveren aan het uitbouwen van de democratie op de schaal van de lokale samenleving
in Kimberley. De KCA als niet-gouvernementele
organisatie heeft daar tot nu toe een belangrijke
rol in gespeeld en zal dat hopelijk ook in de
komende jaren blijven doen.’

De kool en de geit
De brief van Jan Ram is van een hoog tactisch gehalte. Vanuit de keuze in de jaren 80 om de
anti-apartheidsstrijd te ondersteunen, nam het Arnhemse gemeentebestuur boycotmaatregelen
die op last van de Kroon moesten worden herroepen. Maar dat Arnhem voor zijn principes
stond was duidelijk en haalde ook regelmatig de Tweede Kamer en de landelijke pers. In plaats
van een ‘tegen’ werd de lijn beginjaren 90 een ‘voor’, namelijk het ondersteunen van de zwarte
bevolking middels fondsen en trai-ningen teneinde de ontstane politieke ruimte in Zuid-Afrika
bestuurlijk beter te benutten. Niet langer immers maakten – op papier althans – de blanken de
dienst uit, ook de zwarten en kleurlingen kregen nu een kans om – onge-straft – voor hun
rechten en behoeften op te komen. Dat deze ontwikkeling niet vlekkeloos en zonder
tegenwerking van de kant van de blanke minderheid zou verlopen, was te voor-zien. En dus gaat
het – opnieuw of zo men wil nog steeds – om het ondersteunen van de anti-apartheidsstrijd. In
het geval van de KCA staan Arnhem en de vier deelnemende gemeenten nu voor een dilemma.
Alleen de KCA ondersteunen zonder in contact te treden met het gemeentebestuur van
Kimberley, dat zich immers na de verkiezingen van het najaar in een legitieme positie zal
bevinden, is in bestuurlijke zin niet correct en is ook niet in lijn met ‘Den Haag’ waarmee
‘Arnhem’ in het verleden al ruzie genoeg gehad heeft. Tegelijkertijd is het de vijf gemeenten
duidelijk dat bij die legitieme positie van de gemeenteraad van Kimberley na de lokale
verkiezingen van 1995 de nodige vraagtekens zullen moeten worden gezet.
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Jan Ram in diezelfde brief aan de gemeentesecretaris van Kimberley over de veranderingen in
de Zuid-Afrikaanse samenleving na het in werking treden van een nieuwe grondwet en de
verkiezing van Nelson Mandela tot president: ‘Op deze weg wordt straks ook op lokaal niveau
een belangrijke stap gezet met de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad. Voor ons, als
Nederlandse gemeenten, maakt die nieuwe situatie de weg vrij om met het gemeentebestuur van
Kimberley nauwere betrekkingen aan te gaan. Alvorens ons nader uit te spreken over de aard
en inhoud van dergelijke betrekkingen, willen wij graag bij u aftasten of die behoefte en bereidheid ook bij uw gemeente bestaat.’
Uiteraard is de brief van Jan Ram voor verzending ervan besproken met de contactpersonen
binnen de overige vier gemeenten in het KCA-project. En dus mag men ervan uitgaan dat die
zich gedachten hebben gemaakt over wat het mogelijke antwoord van de gemeente Kimberley
op dit voorstel zal zijn. Geconfronteerd met het standpunt dat de KCA als non-gouvernementele
organisatie – als waakhond, om in de woorden van de KCA te blijven – ondersteund blijft
vanuit Nederland, zal men er op zijn minst ambivalente gevoelens over hebben gekoesterd. Omgekeerd immers zou een Nederlandse gemeente het ook onprettig vinden wanneer een
‘waakhond’ van het gemeentebestuur gefinancierd en getraind wordt vanuit het buitenland.

Suggestie
Niettemin gaat Jan Ram in de gemeenschappelijke brief nog
een stap verder: ‘Ik wil u toch een suggestie doen voor een van
de mogelijkheden van een samenwerkingsrelatie. In ons land
bestaan soortgelijke organisaties als de civic organisatie van
Kimberley, d.w.z. niet-politiek gebonden wijkorganisaties, die
aan belangenbehartiging van hun wijkbewoners doen. Deze
organisaties worden door middel van subsidieregelingen door
de overheid gesteund. Ze spelen een belangrijke rol in het
democratisch krachtenspel in de lokale samenleving.’
Dat deze wijkorganisaties vaak steen en been klagen over de
gemeentelijk bureaucratie waar ze tegenaan lopen, dat de
gemeente hun inbreng al te vaak negeert, vervormt of tegen de
wil van de wijkbewoners toch liever met een commerciële projectontwikkelaar in zee gaat,
vermeldt de brief niet. Net zomin als dat menig actieve wijkbewoner dat ‘krachtenspel’
helemaal niet als een spel ervaart, maar na jaren van strijd ontmoedigd en gefrustreerd die strijd
opgeeft.
De brief van Jan Ram aan de gemeentesecretaris van Kimberley gaat daarentegen verder met:
‘Ze stimuleren en organiseren de participatie van bewoners aan de vormgeving van gemeentelijk beleid. Dat versterkt in niet geringe mate de kwaliteit en de legitimatie van gemeentelijke
besluiten en handelingen. Deze organisaties versterken het de-mocratisch gehalte van de
samenleving, doordat burgers zien dat hun mening op elk gewenst moment – en niet alleen bij
ver-kiezingen – gestructureerd doordringt in besluitvormingspro-cedures.’
Ook in Kimberley wordt televisiegekeken en de beelden die de wereld zijn overgegaan van de
heftige demonstraties in Neder-land in de jaren 80 zullen ook aan het gemeentebestuur van
Kimberley niet voorbij zijn gegaan. Net zomin als dat de inzet van de oproerpolitie in ZuidAfrika aan de Nederlandse tele-visiekijker voorbijgegaan is. Het is dus de vraag of de door Jan
Ram zo gehuldigde democratische besluitvormingsprocedures in Nederland wel zoveel indruk
maken op de counterpart in Zuid-Afrika. Eerder zal ergernis zijn op getreden bij wat als een
vorm van inmenging in bestuurlijke zaken gezien kan worden: ‘Zonder ons te willen mengen in
gebruiken en procedures die in uw gemeente gehanteerd worden en in de nieuw ontstane
situatie nog vorm zullen krijgen, lijkt het ons een aantrekkelijke gedachte dat de lokale overheid
in Kimberley ook zou besluiten meer houvast te geven aan organisaties als Kimberley Civic
Association. Wij zouden u daarom in overweging willen geven met ons samen te werken in de
financiële en inhoudelijke ondersteuning van de KCA. Ook uw gemeentebestuur zal op den duur
de vruchten kunnen plukken van een goed georganiseerd net-werk van belangenbehartigers van
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wijken en buurten, dat naast de politieke, evenredige ver-tegenwoordiging van de bevolking op
haar eigen wijze deelneemt aan discussies en belangen-afwegingen.’

Symboliek
Hoewel de eerste regel van bovenstaand fragment hilarisch aandoet, omdat de rest van de brief
niets anders is namelijk dan inmenging, komt het gezamenlijke schrijven van de vijf gemeenten
aan Kimberley toch vooral voort uit het begaan zijn met de armoedige leefsituatie van de krottenbewoners in de buitenwijken van Kimberley. Het is in die zin dan ook een ultieme poging de
KCA en het gemeentebestuur van Kimberley dichter bij elkaar te brengen in de hoop dat op die
manier verbetering in de leefsituatie gebracht kan worden zonder dat daar opnieuw jaren van
strijd aan vooraf hoeven te gaan. In die toon eindigt dan ook het gezamenlijke schrijven: ‘De
samenwerking met uw gemeente zou voor ons ook symbolisch van betekenis zijn en een periode
kunnen afsluiten, waarbij wij als Nederlandse gemeenten hebben geageerd tegen het van overheidswege ingestelde en in standgehouden apartheidssysteem. Een samenwerking die zich o.a.
richt op het in stand houden en versterken van de civic-beweging ter plaatse zal o.i. een goed
signaal naar onze bevolkingen betekenen. Voor onze gemeenten snijdt het mes aan twee kanten.
Wij kunnen in deze vorm onze relatie met de civic voortzetten. Maar tevens kunnen wij overgaan tot de normalisatie van onze betrekkingen met een Zuid-Afrikaanse gemeente om daarmee
een lange periode van verzet, onbegrip en onverzoenlijkheid af te sluiten.’
Een week eerder hebben de gemeenten in het KCA-project een lange brief aan Brenda Marthinus en Patrick Vernon geschreven. Lang vooral vanwege de vele vragen die aan het tweetal,
als de contactpersonen van de KCA, gesteld worden. De antwoorden op die vele vragen moeten
het inzicht vergroten in wat de uitwisselingen en trainingen van de afgelopen drie jaar hebben
opgeleverd, want daar zijn blijkbaar toch vragen over gerezen binnen de verschillende gemeenten.
Het plan is om na het leggen van het contact met het gemeentebestuur van Kimberley te bezien
op welke manier het project wordt voortgezet. Vandaar dat in de brief aan de KCA aangedrongen wordt om de antwoorden op de vele vragen vóór eind augustus in te sturen.
Voor de gemeente Ubbergen, partner in het samenwerkingsverband sinds 1992 hoeft dat dan al
niet meer. Op 10 augustus 1995 meldt B&W van Ubbergen dat niet wordt meegedaan in een
nieuw samenwerkingsverband met Kimberley: ‘In een ambtelijk overleg van 11 januari 1995 is
gepeild in hoeverre de deelnemende gemeenten een nieuwe overeenkomst zouden willen afsluiten met de KCA. Mevrouw Leenders van onze gemeente heeft toen reeds medegedeeld dat de
raad van de gemeente Ubbergen al heeft besloten geen nieuw project te starten met de KCA.’
Aan dit besluit liggen twee redenen ten grondslag, zo licht het gemeentelijk schrijven toe, een
financiële (‘De gemeente Ubbergen dient de komende jaren echter structureel een bedrag van
ca. één miljoen te bezuinigen’) en een politieke (‘In het kader van de door de raad gevoerde
heroriënterings- en kerntakendiscussies is besloten om geen nieuwe overeenkomst met de KCA
aan te gaan omdat dit niet langer wordt beschouwd als een kerntaak van de gemeente Ubbergen.’).
Voor de duidelijkheid: de gemeente Ubbergen droeg in die drie voorbije jaren jaarlijks f 5.000
bij aan het KCA-project (de gemeente Arnhem f 15.000).
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Deel 11
1996 - 1997
Waarin de gemeente Arnhem haar eigen plan trekt en het Platform
zelfstandig verder koerst
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Hoofdstuk 1

Arnhem en Zuid-Afrika (9)
Na het afhaken in augustus 1995 van de gemeente Ubbergen, besluiten de vier resterende gemeenten om het KCA-project gezamenlijk voort te zetten, maar wel in een andere vorm. Jan
Ram formuleert het op 11 januari 1996 in een rondschrijven als volgt: ‘Deze informatiebrief wil
uw belangstelling wekken voor een op te richten organisatie, die de burgerlijke contacten tussen
de Kimberley Civic Association en particulieren/particuliere organisaties in Arnhem, Nijmegen,
Rheden en Wageningen gaat onderhouden. Enkele personen en organisaties tot wie wij ons
richten hebben al geregelde contacten met de KCA. Van anderen weten wij uit de afgelopen
drie jaar dat zij betrokken zijn bij het wel en wee van de KCA. Wij zouden graag zien dat er een
regionale NCO ontstaat, die een structurele relatie wil aangaan met de KCA. Wij nodigen u uit
om de haalbaarheid daarvan en de behoefte daaraan met ons te bespreken.’
Tot aan dat moment is de betrokkenheid van het Platform Vrede, Ontwikkeling, Mensenrechten
& Mondiale Milieuvraagstukken bij de civics In Zuid-Afrika slechts zijdelings geweest. Niet
omdat de Platformorganisaties niet betrokken zouden zijn bij wat zich in dat deel van de wereld
afspeelt (zie de perikelen rond de Nederlands Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap (NZAW) bijvoorbeeld en de inzet van het Platform Arnhem tegen Apartheid (PLATA) in een van de voorgaande delen), maar meer omdat de vervolginitiatieven – in de vorm van het KCA-project –
zich voornamelijk afspelen tussen de vijf aangesloten gemeentebesturen onderling. Wel zijn de
contacten tussen Arnhem en Kimberley in vrijwel iedere Platformvergadering in de periode
1992-1995 aan de orde geweest, maar slechts grotendeels in de vorm van rapportages door het
gemeentelijk Bureau Vront.
Dat deze initiatieven – mede daardoor – niet geleid hebben tot mobilisering onder de eigen
bevolking, beseffen ook de vier andere gemeenten maar al te goed, zoals blijkt uit de rondzendbrief van Jan Ram: ‘Zoveel als mogelijk was hebben wij getracht ook geïnteresseerde burgers
en groeperingen daarbij te betrekken. Wanneer wij de afgelopen drie jaar overzien, stellen wij
vast dat dat aspect niet zo goed uit de verf is gekomen. Er hebben wel publieksgerichte akties
plaatsgevonden, maar Arnhem, Nijmegen, Rheden en Wageningen zijn niet gaan ‘bruisen’ van
initiatieven richting Kimberley. Daar kunnen enkele oorzaken voor genoemd worden, zoals het
‘ambtelijke’ karakter van het samenwerkingsprogramma met de KCA (uitzending ambtenaren,
ontvangen stagiaires), het afnemende ‘strijdelement’ in wat voorheen het apartheidsvraagstuk
was, de grote afstand tot onze partners, het vermogen van onze partners om zich met onze
vragen en informatiebehoefte bezig te houden enz. Feit is dat het draagvlak in de bevolking
smal is en dat er ook te weinig aandacht besteed is aan verbreden daarvan.’

Gerard Velthuizenfonds
Voormalig wethouder van volkshuisvesting Gerard Velthuizen is op 1 november 1995 in Kimberley om de gemeenteraadsverkiezingen bij te wonen en met eigen ogen te zien in hoeverre het
democratiseringsproces in deze stad vorm heeft gekregen. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om met het gemeentebestuur besprekingen te voeren over het nut en de voordelen van
nauwere contacten tussen Kimberley en de vier projectgemeenten in Nederland. Deze besprekingen hebben in die zin resultaat, dat het gemeentebestuur van Kimberley ‘onze nadere voorstellen over de vorm en de inhoud van een op te bouwen relatie met belangstelling af(wacht)’.
In zijn rondzendbrief van 11 januari ’96 noemt Jan Ram deze reactie ‘bemoedigend’, maar het
tegenovergestelde zou eveneens kunnen worden geconcludeerd. Men kan zich immers afvragen
waarom het gemeentebestuur van Kimberley de kans niet aangrijpt om zelf met voorstellen te
komen die bij de wensen en behoeften aldaar aansluiten.
Gerard Velthuizen bespreekt de situatie ook met functionarissen van de KCA. Daar bestaat een
dringende noodzaak toe, want zoals Jan Ram in zijn rondschrijven meldt: ‘Ondanks dringende
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verzoeken van onze kant slaagde de KCA er niet in projektvoorstellen in te dienen die voldoende
degelijk waren geformuleerd en uitgewerkt’.
Op de een of andere manier moet het bezoek van Gerard Velthuizen echter onvermoede
krachten bij de KCA hebben losgemaakt, want hij komt naar Arnhem terug met een viertal uitgewerkte projectvoorstellen die wel de toets der kritiek kunnen doorstaan: een trainingsprogramma voor beter lokaal bestuur, een training om de eigen organisatie te optimaliseren, een
taalcursus Tswana ten behoeve van de bevolkingsgroep in Kimberley die alleen deze taal
spreekt en de oprichting van de Kimberley Development Trust. ‘Uit dit fonds worden gelden
verstrekt om de bouw van woningen tijdelijk te kunnen voorfinancieren. Gerard noemt dit een
‘wentelfonds’: de investeringen komen telkens weer terug en kunnen dan opnieuw ingezet worden.’
Samen met het op zijn initiatief opgerichte Gerard Velthuizenfonds, waarin hij bij zijn afscheid
als wethouder de schenkingen die hem ten deel vielen, onderbracht en waarop inmiddels bijna
dertigduizend gulden staat, lijken er op financieel gebied geen blokkades. Zeker gezien het feit
dat de trainings- en uitzendingsprogramma’s voor een belangrijk deel door de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten worden gefinancierd.
Anders evenwel ligt het met het bovengenoemde draagvlak onder de eigen bevolking in de vier
Gelderse gemeenten: ‘Met name de toekomstplannen van de KCA staan of vallen met een goede
voortgang in de betrekkingen, die voornamelijk ook afhankelijk zijn van een substantiële publieke belangstelling in onze steden. Minder formeel gesteld komt het neer op het aantal schouders
dat onder de samenwerking gezet kan worden.’
Het zal een paar maanden duren voordat de oproep van Jan Ram respons krijgt, maar dan zijn
het Platformvoorzitter Bert Oostveen, Jaap Huurman en Gerard Velthuizen zelf die met voorstellen komen over de oprichting van een Werkgroep Arnhem-Kimberley.

Evaluatie Kimberley-project 1993-1995
Als uitgangspunt voor het plan om tot een aparte werkgroep te komen, dient een evaluatieverslag dat Jan Ram van Bureau Vront in februari 1996 opstelt. Het verslag gaat als bijlage mee
met een nota die maand aan B&W van Arnhem waarin het voorstel wordt gedaan om – samen
met Nijmegen, Wageningen en Rheden – de
Kimberley Civic Association met nog eens
een termijn van drie jaar financieel te ondersteunen ad f 15.000 per jaar. Samen met de
bijdragen van de andere drie gemeenten zou
de KCA dan in die periode over f 32.000 per
jaar kunnen beschikken voor huisvestingslasten, salariskosten en activiteitenbudget.
Naast de ondersteuning van de KCA dienen
ook de contacten met de gemeente Kimberley te worden geïntensiveerd, zo luidt het
tweede voorstel. Het derde voorstel betreft
de oprichting van een non-gouvernementele
organisatie (NGO) – bedoeld wordt dus de
op te richten werkgroep Arnhem-Kimberley – waarvoor van gemeentewege een budget moet
worden gereserveerd: ‘Indien oprichting een feit is, een jaarlijks bedrag van f 5.000, beschikbaar te stellen voor organisatie- en aktiviteitenkosten.’
In eerste instantie staat Jan Ram een regionale werkgroep voor ogen die de bewustwording rond
de relatie Arnhem-Kimberley onder de bevolking van de vier gemeenten moet vergroten, want
die laat nogal te wensen over, zoals de vier gemeenten al eerder vaststelden. Bureau Vront
nogmaals hierover: ‘Door de aard van het ondersteuningsprogramma vonden de meeste persoonlijke contacten op ‘Stadhuisniveau’ plaats. Contacten van burger tot burger waren daar
een afgeleide van en vonden daarom te sporadisch en incidenteel plaats. Ontmoetingen waar
niet de functionarissen op het eerste plan stonden, wekten telkens veel enthousiasme en nieuwsgierigheid op, van beide kanten. Wij streven daarom naar een koppeling tussen burgers van
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Kimberley, verzameld in de KCA, en van onze gemeenten in een gestructureerde vorm. De afgelopen drie jaar hebben aangetoond dat daar een draagvlak voor bestaat. De gemeente Arnhem
heeft het eerste initiatief genomen om belangstellenden daarvoor bijeen te brengen. Indien het
idee van een samenbundeling van geïnteresseerde burgers aanslaat, zullen zij daar zelf verder
vorm en inhoud aan moeten geven.’
Omdat het hier een evaluatieverslag betreft, is de vraag gerechtvaardigd waar dat draagvlak van
burgers uit Arnhem en Kimberley zich dan bevindt? In elk geval niet bij de inwoners van de
krottenwijken (de zogeheten townships) in Kimberley waar de KCA zich voor inzet. Door
schrijnend gebrek aan scholing en bewegingsvrijheid en vanwege hun dagelijkse strijd om het
naakte bestaan, zullen er weinig zwarten en kleurlingen in Kimberley zijn die weet hebben van
Arnhem, laat staan dat er bij hen belangstelling bestaat voor het dagelijkse leven van de bewoners van deze stad aan de Rijn. Maar omgekeerd is dat eigenlijk net zo. Weliswaar is in Arnhem
de al genoemde anti-apartheidsorganisatie PLATA enkele jaren in Platformverband actief geweest. Maar met het officieel afschaffen van de apartheid in Zuid-Afrika en de verkiezing van
Nelson Mandela tot president in 1994, is deze organisatie een stille dood gestorven zoals het geval is met zoveel anti-apartheidsgroepen in Nederland. Het is dan ook de vraag of de op te richten werkgroep – regionaal dan wel stedelijk – die Jan Ram voor ogen staat, daar verandering in
kan brengen. Los van die vraag zal de oprichting van de Werkgroep Arnhem-Kimberley in 1996
echter een feit zijn, zoals we in een volgend hoofdstuk zullen zien.

Hoofdstuk 2

Duurzame ontwikkeling in Arnhem
Met als titel Duurzame ontwikkeling in Arnhem komt de werkgroep Duurzame Ontwikkeling
van het Platform in december ’95 opnieuw met een doorwrocht discussiestuk over duurzame
ontwikkeling en Lokale Agenda 21.
De werkgroep sluit daarmee aan bij het door het gemeentebestuur van Arnhem in 1994 raadsbreed geaccordeerde Arnhem Appel, waarin over deze thematiek staat vermeld: ‘De inzet ten
behoeve van een duurzame ontwikkeling zal gevolgen hebben voor het gemeentelijk beleid op
vele lokale gebieden. Gemeenten dienen, op basis van de Lokale Agenda 21(aktieagenda Rio de
Janeiro 1992) en in samenwerking met aktieve groeperingen in hun stad, instrumenten te ontwikkelen om het beleid voortdurend in praktische zin te toetsen aan normen en waarden van
duurzaamheid (behoud van natuurlijke hulpbronnen, bestrijding van lucht-, water- en bodemvervuiling, zorg voor schone en gezonde watervoorzieningen, bevordering van openbaar vervoer enz.).’
Van de uitwerking van Lokale Agenda 21 naar
de Arnhemse situatie zal het niet komen,
ondanks veelvuldig aandringen door Arnhemse
milieu- en ontwikkelingsorganisaties. Zoals
ook het Arnhem Appel een document zal blijven waar het gemeentebestuur niet graag aan
herinnerd wordt, vaak met als motief dat Arnhem al zoveel doet aan milieu en duurzaamheid.
De werkgroep, waarin behalve de Platformvertegenwoordigers Wim Sweers, Bernd Lamprecht en Anko Stilma ook beleidsambtenaar
Jan Ram van Bureau Vront zitting heeft, is eind
’95 echter nog vol goede moed waar het de vertaling van de Rio-akkoorden naar plaatselijk
beleid betreft: ‘De Lokale Agenda 21 is een ’doorvertaling’ van de principes, geest en afspraken
van de Agenda 21 van Rio naar het lokale niveau. De premisse daarbij is, dat lokale overheden
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in de hun gegeven bevoegdheden een eigen agenda kunnen opstellen, die een duurzame
samenleving bevordert.’

Duurzaamheid versus milieuprogramma
Gezien het feit dat de Verenigde Naties bij het opstellen van Agenda 21 zo’n vijftienhonderd
actiepunten hebben opgesomd die min of meer naar behoeven door lokale bestuurders – in
samenwerking met plaatselijke organisaties – kunnen worden benut, is het meteen duidelijk dat
vertaling naar een Lokale Agenda 21 niet zonder analyse, beleid en permanente bijsturing kan.
Bovendien zijn die vijftienhonderd actiepunten, zo betoogt de werkgroep, zeer verschillend van
aard en persoonlijke zwaarte: ‘Zo’n aktiepunt kan van alles zijn: een intentie, een proces, een
maatregel, een campagne, een afspraak, een houding. Aktiepunten kunnen variëren in concreetheid. Een beleidsproces is voor de een (b.v. een ambtenaar of politicus) een helder stuk gereedschap, terwijl het voor de ander (b.v. een burger) maar vaag gedoe is. De aanschaf van een
pakje eerlijke koffie kan de een als ‘peanuts’ beschouwen, terwijl dat voor een ander een gedragsverandering van jewelste is.’
Opmerkelijk in het decemberstuk van de werkgroep is echter dat bij de beantwoording van de
Platformvraag (wat doet de gemeente Arnhem aan duurzame ontwikkeling?), verwezen wordt
naar het Milieubeleidsplan 1993-1996 en de daar jaarlijks uit voortvloeiende milieuprogramma’s. De essentie van de VN-conferentie in Rio de Janeiro in
1992 was nu juist de veel bredere invulling van het begrip
‘duurzaamheid’ dan alleen milieubescherming. Zoals armoedebestrijding meer is dan het doneren van geld. En zoals
vredesbeleid meer is dan het ondertekenen van een vredesverdrag.
De werkgroep geeft een drie pagina’s lang overzicht van
maatregelen die de gemeente Arnhem in 1994 uitvaardigde
ten einde zowel intern als richting stadswijken tot beter
milieugedrag te komen, variërend van milieuzorgsystemen en
milieubewust bouwen tot gescheiden afvalinzameling en bodemsanering. Ondanks al deze waardevolle initiatieven
ontbreekt het echter aan een ‘overall’ -visie en een beleidsmatige samenhang, waartoe Agenda 21 juist opgeroepen
heeft. De werkgroep hierover: ‘In het Milieuprogramma 1996
staat te lezen dat de gemeente niet heeft gekozen voor de
afzonderlijke ontwikkeling van een Lokale Agenda 21. Er is
echter wel sprake van een reeks beleidsprodukten, die op zo’n agenda niet zouden misstaan. Zo
is één van de voorgeschreven aspecten van een LA21 de gemeentelijke inzet ten behoeve van
internationale samenwerking. Op dat vlak zijn door de gemeente verschillende initiatieven
genomen, o.a. ook op het vlak van milieu. Ook het doelgroepenbeleid is een uitwerking die past
in de sfeer van een LA21.’

Aanbevelingen
Niettemin, zo stelt de werkgroep – waarin de hand van beleidsambtenaar Jan Ram herkend kan
worden – zou het aanbeveling verdienen wanneer de gemeente Arnhem zich voor de uitvoering
van haar milieu- en duurzaamheidsbeleid meer zou richten op de krachten in de lokale
samenleving: ‘Ik mis het cement van de dialoog èn het participatiemodel, dat de bottom-up
benadering zou moeten schragen. De Lokale Agenda is m.i. geen snoepwinkel waar je naar
believen maar een of meer van de 1.500 adviezen/ideeën uit de Rio-bijbel uit kunt plukken. De
LA21 is m.i. eerder een samenwerkingsmodel, waarin de bottom-up benadering zo goed mogelijk uit de verf komt. Als gevolg van dat proces ontstaat een agenda, waarover partijen met
elkaar in discussie kunnen gaan en waarover besluiten worden genomen.
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De Lokale Agenda 21 moet vernieuwende en verfrissende ontwikkelingen ruimte geven. De
lange lijst met 25 aandachtspunten toont aan, op enkele uitzonderingen na, dat hier de
regelende en sturende overheid aan het woord is. Dat is een logisch gevolg van de politieke
prioriteitsstelling van een aantal jaren geleden, waarin het milieu zeer hoog scoorde.’
De stelling van de werkgroep wordt nog in datzelfde jaar door de praktijk bevestigd. Ambtenaren die zich geconcentreerd hebben op milieubeleid, worden met andere taken belast nu de
gemeentelijke aandacht voor het milieu verflauwt, zoals ook de Arnhemse Milieuraad in 1995
wordt opgeheven ondanks de vrijwillige inzet daarin van Arnhemse milieu- en natuurorganisaties zoals in een eerder hoofdstuk al is aangegeven.
Al met al komt de werkgroep met een zevental aanbevelingen aan het Platform om Lokale
Agenda op de politieke agenda te krijgen. Die aanbevelingen zijn niet mis. Zo zou het Platform
zich krachtig moeten inzetten voor een bottom-up benadering van het gemeentelijk milieubeleid
en moeten wijzen op de gebrekkige gemeentevoorlichting op het gebied van duurzaamheid. Met
name zou het Platform bij het gemeentebestuur moeten aandringen op meer voorlichting door
de dienst Milieu en Openbare Werken (MOW) over de betrokkenheid van deze dienst bij ontwikkelingsprojecten. Ook zou meer aangedrongen moeten worden bij de gemeente op ondersteuning van het Global Action Plan en de begeleiding van de wijkgerichte ECO-teams en het
LETS-programma en moeten protesteren tegen de aangekondigde opheffing van de Milieuraad.
Maar bovenal, zo stelt de werkgroep, in casu Jan Ram, zou het Platform een eigen Lokale
Agenda 21 moeten opstellen en uitdragen.
Voorwaar geen kleinigheid, dit pakket aan aanbevelingen, en het mag dan ook geen verbazing
wekken dat de Platformleden, die zich ook bezighouden met vredesvraagstukken, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking zich even achter de oren hebben gekrabd bij het lezen van
het discussiestuk.

Praktijk
Het discussiestuk van de werkgroep wordt uitgebreid behandeld in de Platformvergadering van
11 december ’95 en besloten wordt om de aanbevelingen over te nemen. Met de Milieuraad zal
contact worden opgenomen (‘Als zou blijken dat we op dezelfde golflengte zitten, kunnen we
onze krachten beter bundelen – ongeacht of de Milieuraad wordt opgeheven of niet.’). Ook
wordt besloten om een ambtenaar van de dienst MOW uit te nodigen voor een Platformvergadering om de visie van de dienst over Lokale Agenda 21 te horen. En tenslotte wordt besloten
omin contact te treden met het Global Action Plan om te
bezien hoe deze organisatie gesteund kan worden bij haar
protest tegen het achterwege blijven van gemeentelijke
steun, eventueel door in te spreken bij de betreffende
commissievergadering.
Daartoe uitgenodigd komt Frans Gooren van de dienst
MOW op 24 januari 1996 naar de Platformbijeenkomst
van die avond. Wellicht, zo is de overweging bij het Platformbestuur, kan het bezoek leiden tot betere contacten
tussen deze gemeentelijke dienst en het Platformwerk
waar het de milieuprojecten van MOW in ontwikkelingslanden betreft (Chili, Vietnam). Maar de Platformleden
zijn evenzeer benieuwd naar de visie bij deze dienst op
het gebied van plaatselijke duurzame ontwikkeling. Van
Frans Gooren is bekend dat hij een ambtenaar is met hart
voor de zaak, dus wellicht snijdt het mes aan twee kanten: betere samenwerking met de dienst MOW en een gezamenlijk versterkt initiatief richting
gemeentebestuur. De beide doelen blijken echter al snel te hoog gegrepen: ‘Er is nu sprake van
een actualisering van het AMP (Arnhems Milieubeleidsplan). Daarvoor is een aantal voorstellen gedaan. Eén voorstel was om een traject op te zetten samen met Lokale Agenda 21 (LA21).
Een ander voorstel was om draagvlak te creëren door middel van een doelgroepenbenadering,
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waarin diverse doelgroepen bij beleid betrokken zouden worden. Zowel LA21 als de doelgroepenbenadering zijn niet door de scans heen gekomen.’
Wel stelt milieuambtenaar Frans Gooren voor om desondanks te proberen platforms zoals de
inmiddels opgeheven Milieuraad te blijven betrekken bij het gemeentelijk milieubeleid en om in
de tussentijd met zo concreet mogelijke aanbevelingen richting dienst MOW te komen, zodat
sneller beslist kan worden over het eventueel overnemen ervan. Afgesproken wordt dat het Platform voor de volgende vergadering (6 maart) een lid van de voormalige Milieuraad uitnodigt,
om te bezien in hoeverre daar nog behoefte aan samenwerking bestaat.
Op die bewuste maartvergadering is de heer Noyons aanwezig. ‘De heer Noyons geeft vervolgens aan dat hij als ex-voorzitter van een ex-raad in wezen nog weinig te zeggen heeft. De raad
is als adviesraad door de gemeente ingesteld. De MR was een brede vertegenwoordiging van
milieuorganisaties. Vanuit allerlei milieustandpunten werd het algehele milieubeleid bekeken en
beoordeeld. De raad kon gevraagd en ongevraagd advies geven. Het probleem met de MR als
adviesraad t.b.v. de politiek was dat, in het stadium van advisering, nota’s al politiek item
waren en er in wezen weinig meer te adviseren was. Men gaf er eigenlijk meer de voorkeur aan
in een vroeger stadium betrokken te worden bij het beleid. De scancommissie kwam tot de
conclusie dat gezien de procedures er geen noodzaak was de MR in stand te houden.’ Aldus het
verslag dat Rick Jansen van de vergadering opmaakt, eraan toevoegend dat de Milieuraad zich
voornamelijk bezighield met plaatselijk beleid en niet of nauwelijks met mondiale milieuthema’s. Het idee om toch een forum in stand te houden – een voorstel dat mede gedragen werd
door de toenmalige directeur van de dienst MOW – zal later nog resulteren in het oprichten van
de Klankbordgroep Milieu. Maar het is het Platform duidelijk dat er van de kant van de dienst
MOW noch van de kant van de voormalige Milieuraad in dit stadium veel aan samenwerking
valt te verwachten.

Hoofdstuk 3

Platform op afstand
In het evaluatieverslag dat beleidsambtenaar Jan Ram op 16 februari 1996 meestuurt met de
nota aan B&W over de toekomstige relatie tussen Arnhem en Kimberley – en die in een vorig
hoofdstuk al aan de orde kwam – wordt een aparte paragraaf gewijd aan de ‘bewustwordingscomponent’: ‘In het Kimberley-project is het vizier natuurlijk grotendeels gericht geweest op de
ontwikkelingen daar. Dat neemt niet weg dat ook in onze gemeenten, en in ons geval in Arnhem,
aandacht besteed dient te worden aan de bewustwordingscomponent van dit project. Eén van de
doelen van gemeentelijke internationale samenwerking is immers de bewustmaking van de eigen
bevolking van achtergronden, oorzaken en gevolgen van onderontwikkeling, conflicten en
tegenstellingen in de wereld. Dit bewustwordingsproces moet er uiteindelijk toe leiden dat
eenieder, met name in de westerse wereld, zijn of haar verantwoordelijkheid voor het bereiken
van verbeteringen inziet en daarnaar handelt.’
Tot zover is de visie in niets afwijkend van die van het Platform Vrede, Ontwikkeling,
Mensenrechten en Mondiale Milieuvraagstukken en is deze ook niet in strijd met de doelstelling
van het in 1995 door de gemeenteraad van Arnhem unaniem onderschreven Arnhem Appel, dat
immers sterk de nadruk legt op gemeentelijke én individuele verantwoordelijkheden. Sterker
nog, de visie stemt geheel en al overeen met de uitgangspunten van het gemeentelijk vredes- en
ontwikkelingsbeleid zoals dat vanaf medio ’80 vorm heeft gekregen.
Ook de regels die op het citaat volgen, zullen door het Platform kunnen worden onderschreven:
‘In dat kader hebben in Arnhem en in de andere ondersteunende gemeenten tal van publieke
acties plaatsgevonden. Vaak waren bezoeken over en weer de aanleiding om publiciteit te zoeken, een folder uit te brengen, een tentoonstelling in te richten of een voorlichtingsbijeenkomst
te beleggen. Op die wijze is stelselmatig aandacht gevraagd voor de projectband met Kimberley. Een belangrijk middel dat een gemeente ten dienste staat, is de naamgeving van straten en
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pleinen. Daarom illustreert de Nelson Mandelabrug heel direct en doeltreffend dat Arnhem
’iets’ heeft met de problematiek van Zuid-Afrika. Deze vorm van bewustmaking is van onschatbare waarde.’

Toelichting van heel andere aard
Waar deze regels dus een bewijs lijken te zijn voor de nog immer aanwezige betrokkenheid
binnen de gemeente Arnhem bij het internationaal vredes- en ontwikkelingswerk, wijst een toelichting bij diezelfde nota – eveneens afkomstig van Bureau Vront – in een heel andere richting.
En waar eerstgenoemde bijlage het Platform bereikt, is dat met deze toelichting niet het geval.
Beide documenten behandelen het geplande Arnhem-Kimberley project, zodat bij lezing in
eerste instantie de gedachte opkomt dat er dubbel werk is gedaan. De laatste pagina uit de toelichting laat echter niets aan duidelijkheid te wensen over: ‘In het verband van deze nota is het
relevant aan te geven hoe het verder uit te zetten Kimberley-beleid zich verhoudt tot de herijkingsopdracht VRONT. Deze opdracht is ambtelijk voorbereid en zal bij de behandeling van
de voorjaarsnota aan de orde zijn. De hoofdlijn wordt daarom hier kort weergegeven.
1. Het beleid dat zijn oorsprong had in oost-west-tegenstellingen wordt opgeruimd. Dit
beleid omvat het merendeel van de aktiviteiten op het vlak van vredesvraagstukken.
Onze inzet ten behoeve van de internationale organen op het gebied van gemeentelijk
vredesbeleid wordt beëindigd. Aktiviteiten voor de jumelage met Gera worden uit het
pakket gelicht. Noodzakelijke en eventueel gewenste bestuurlijke contacten met de
jumelagesteden dienen via het Kabinet van de burgemeester te verlopen. Voor de
burgerlijke contacten met Gera wordt gestreefd naar een onderbrenging bij de Stichting
Jumelage Arnhem-Croydon.
2. Onze inzet ten behoeve van de landelijke platforms voor gemeentelijk vredesbeleid en
voor zuidelijk Afrika wordt beëindigd. Het lidmaatschap wordt niet opgezegd, maar de
gemeente zal zich meer gaan opstellen als consument van de diensten en aktiviteiten
van deze platforms.
3. De gemeente zal meer afstand gaan nemen van particuliere initiatieven als het Platform
Vrede, Ontwikkeling, Mensenrechten en Mondiale Milieuvraagstukken en de Stichting
Arnhem-Lima ‘Villa el Salvador’. Deze organisaties worden niet meer ambtelijk ondersteund. In plaats daarvan wordt een banenpoolplaats gesubsidieerd, waardoor de
ondersteuning een meer struktureel en eigenstandig karakter zal krijgen. Wel blijven wij
financiële en facilitaire steun bieden.
4. De commissie VRONT is inmiddels opgeheven. Advisering over het VRONT-beleid zal
plaatsvinden in de commissie sociale zaken, arbeid en welzijn. In voorkomende gevallen
zal een vertegenwoordiging van het Platform VOMMM worden uitgenodigd mee te adviseren.
5. De projectband met Kimberley blijft gehandhaafd. De aandacht wordt verlegd naar het
opbouwen van een relatie met de gemeente Kimberley. Voor het contact met de civic
wordt gestreefd naar onderbrenging bij een op te richten NGO, indien daar voldoende
draagvlak voor bestaat.
6. De VRONT-taak zal meer vervlecht worden met lokale behoeften en mogelijkheden,
waarbij met name de link wordt gelegd naar het multi-etnische karakter van de stad.
7. De verdere ontwikkeling van anti-discriminatie/racismebeleid zal binnen de VRONTsector gestalte krijgen.
8. De uitspraken in het Arnhem Appel, vastgesteld in de Raad, geven de kontekst aan
waarbinnen het VRONT-beleid zich beweegt.’

Consequenties
Zoals aangegeven zijn de Platformorganisaties op dat moment – januari 1996 – onwetend van
de omvang en de consequenties van dit achtpuntenprogramma. Al eerder is vastgesteld dat
nota’s die het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid betreffen, maar moeizaam onder
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ogen van de Platformorganisaties komen. Slechts door dan protestbrieven te schrijven slaagt het
Platformbestuur erin de documenten in te zien. Maar ook inhoudelijk valt een en ander aan te
merken op dit achtpuntenprogramma. Ten eerste is het standpunt dat het Platform en de
Stichting Arnhem-Lima ’particuliere initiatieven’ zijn, historisch onjuist. Beide organisaties
zijn op instigatie van het gemeentebestuur opgericht. Verder is in punt 4 onjuist weergegeven
dat de ’commissie VRONT inmiddels (is) opgeheven’. Weliswaar heeft de gemeenteraad in
december ’95 besloten tot opheffing van deze raadscommissie, maar met de aantekening dat de
commissie intact blijft tot het moment dat de herijking van het VRONT-beleid een feit is,
volgens de planning in het voorjaar van 1996. En tenslotte roept het voorgenomen beleid dat ‘in
voorkomende gevallen een vertegenwoordiging van het Platform VOMMM (zal) worden uitgenodigd mee te adviseren’ de nodige bedenkingen op. Het vredes- en ontwikkelingsbeleid zal
namelijk een vast punt blijven op de agenda van de raadscommissie Welzijn, Sociale Zaken en
Arbeid zo is in diezelfde raadsbijeenkomst in december overeengekomen. De Platformvertegenwoordigers behouden dan ook het recht, zo meent men tenminste bij het Platform, om
agendapunten over de vier terreinen waarop het Platform actief is, in te brengen wanneer men
dat nodig vindt.
Voor de actiegroepen die twee jaar eerder afhaakten toen de gemeente Arnhem bij nader inzien
toch niet zo enthousiast meer was voor het oprichten van een stedelijk vredescentrum, zal deze
gang van zaken geen verrassing zijn. Zij waarschuwden toen al voor dit soort ontwikkelingen.

Hoofdstuk 4

Moeizame voortgang
In de voorgaande hoofdstukken kwamen de drie thema’s aan de orde die het Platformwerk in
1996 sterk zullen bepalen: het zo goed mogelijk behouden van het gemeentelijk vredesbeleid,
steun aan het democratiseringsproces in Zuid-Afrika en het versterken van duurzame ontwikkeling in de stad. Drie thema’s die veel van de Platformleden zullen vergen, zowel qua tijd als
qua uithoudingsvermogen, want het Platform heeft de wind bepaald niet meer in de rug zoals
we uit het voorgaande hebben kunnen concluderen. Naast deze drie thema’s zijn er natuurlijk
ook de lopende zaken die afgehandeld moeten worden. En er dienen zich ook telkens nieuwe
initiatieven aan waarbij aansluiting wordt verwacht of moet worden gezocht.

Turkije en de Koerden
Een van die initiatieven komt uit Utrecht waar de organisatie Stop de oorlog in Turkije een
studie publiceert over de binnenlandse oorlog die in Turkije woedt (Oorlog in Turkije, militaire
aspecten, de Koerdische kwestie en de
dienstweigerbeweging). Het is een studie
naar ‘de ontwikkeling van de oorlog in Turkije, de manier waarop Turkije in haar
bewapening voorziet en de aanzet tot een
anti-oorlogsbeweging.’ Vooral dat laatste
aspect is van belang, al is het maar omdat
de Turkse regering de oorlog ontkent net
zoals ook de volkerenmoord op de Armeniërs in 1915 door de Turkse overheid
wordt ontkend. En zoals het in Turkije
strafbaar is om te spreken van genocide op
de Armeniërs, zo leidt ook kritische aandacht voor de onderdrukking van de Koerden in dat land tot strafvervolging. Stop de oorlog in
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Turkije, een samenwerkingsverband tussen het Antimilitaristisch Onderzoeks Kollektief
(AMOK), de Vereniging Dienstweigeraars (VD), de Koerdistan Steungroep Azadi en het
Humanistisch Vredesberaad, verzendt op 16 januari 1996 een rondzendbrief aan vredes- en
solidariteitsgroepen in het land, waarin aandacht wordt gevraagd voor de oorlog die dan al
twintig jaar woedt tussen de Koerdische Arbeiderspartij PKK en de Turkse strijdkrachten.
Guido van Leemput in zijn rondschrijven namens de organisatie: ‘Een oorlog waarin weinig
middelen worden geschuwd, zoals het gevangenzetten van gekozen parlementariërs, het opsluiten van politieke tegenstanders, het martelen van gevangenen, het vervolgen van journalisten en
het sluiten van kranten en andere onwelgevallige media, het ontruimen van tenminste 2000
dorpen in enkele jaren tijd in Turks-Koerdistan en het verdrijven van haar inwoners, om enkele
bekende zaken te noemen. Turkije is derhalve geen democratisch land in de West-Europese
betekenis.
Bijkomend probleem is dat de staat Turkije bevoorraad wordt met wapens en munitie uit vele
landen in de wereld waaronder in belangrijke mate door de NAVO-landen. In het rapport geven
we daarvan een uitgebreid overzicht. Ook Nederland is daarbij vergaand betrokken.’
Het samenwerkingsverband dringt aan op een beëindiging van het militaire conflict en roept op
tot een Europees plan ‘dat leidinggeeft aan onderhandelingen tussen de republiek Turkije en
Koerdische vertegenwoordigers.’ Voorts wil de groep dat Nederland zich ruimhartiger opstelt
jegens Koerden en Turken die vanwege de oorlog en de dienstplicht naar Nederland zijn gevlucht en dat Nederland stopt met de leverantie van wapens aan het Turkse bewind.
Omdat zowel de Turkse als de Koerdische gemeenschap in Arnhem sterk vertegenwoordigd
zijn, neemt de stichting Doca vanuit het
Platform het initiatief om tot een dialoog te
komen tussen beide bevolkingsgroepen die
na de nodige onderlinge incidenten tamelijk
vijandig tot elkaar staan. Het mag niet
baten. Met een vertegenwoordiger van de
steungroep Azadi in Wageningen, Joost
Jongerden, vindt nog wel een gesprek
plaats. Maar ook hij erkent dat het uiterst
moeilijk is om met de Turkse en Koerdische
groepen in overleg te komen. Tijdens dit gesprek blijkt ook dat Azadi (noch de andere
organisaties uit Stop de oorlog in Turkije)
niet over een steunpunt in Arnhem beschikt, waardoor het voor het Platform lastig wordt om bij
de Utrechtse campagne aan te sluiten, zoals Ed Bruinvis van de stichting Doca op 1 februari
1996 aan Guido van Leemput laat weten: ‘Het Platform konstateert het ontbreken van de
noodzakelijke link vanuit Arnhem met Turkije/Koerdistan en kan daardoor niet kiezen voor de
campagne als een op te pakken projekt in de Platformaktiviteiten van dit jaar.’
Veel zal er in de jaren die volgen niet veranderen in het conflict. Ondanks de tienduizenden doden die in Oost-Turkije vallen, blijft het – letterlijk en figuurlijk – een loopgravenoorlog waardoor ook in Arnhem beide bevolkingsgroepen op gespannen voet met elkaar blijven leven.

Verzoening en helikopters
Een initiatief vanuit het Platform dat evenmin slaagt, zoals we in een vorig deel al zagen, is de
poging om met de Stichting Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen in overleg te komen over
een meer toekomstgerichte herdenking van 4 en 5 mei. Dat wil zeggen, een vorm van herdenken
waarin ook plek is voor verzoening, een streven dat de Raad van Kerken Arnhem al een paar
jaar in praktijk brengt met het uitnodigen van Duitse sprekers bij de herdenkingsdiensten. Op 18
januari 1996 richt Platformvoorzitter Bert Oostveen zich tot B&W van Arnhem met het voorstel
om dat initiatief van gemeentewege meer te stimuleren: ‘Wij verzoeken u uw invloed aan te
wenden opdat ook op verzoening gerichte activiteiten, samen met inwoners van Duitsland, een
plaats kunnen krijgen in de activiteiten van de stichting VNFG.’
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Twee maanden later krijgt het Platform een reactie van het gemeentebestuur: ‘Jaarlijks op 4 mei
organiseert de stichting de Dodenherdenking bij het bevrijdingsmonument gevolgd door een
herdenkingsbijeenkomst in de Grote- of Eusebiuskerk. Beide bijeenkomsten zijn voor iedereen
toegankelijk. Echter het bestuur van de stichting zal geen aandacht besteden aan de specifieke
verzoeningsactiviteiten, gezien het gevoelige karakter van
deze bijeenkomsten.’
De gemeente raadt het Platform vervolgens aan om in
contact te treden met de Raad van Kerken Arnhem die in
1995 een vesper organiseerde waarbij een Duitse theoloog
het woord voerde. Daar zou het Platform wellicht terecht
kunnen met zijn verzoeningsideeën. Het is de Platformleden duidelijk: het zullen de maatschappelijke organisaties
in Arnhem moeten zijn die de kastanjes uit het vuur halen,
op de gemeente behoeft voor wat betreft dit onderwerp niet
te worden gerekend.
Op diezelfde 18e januari schrijft Bert Oostveen een tweede
brief aan B&W van Arnhem, ditmaal handelend over het
protest dat de stichting Doca een paar maanden eerder heeft
laten horen tegen het inzetten van een militaire heli-kopter
bij de opening van de Gemeentedag in september. Een
protest waar het gemeentebestuur tot dan toe niet op heeft
gereageerd: ‘Hoewel het Platform over het verloop van de
activiteiten in het kader van ‘Samen leven, samen werken’ positief was, bleek het merendeel van
de aanwezige organisaties veel moeite te hebben met een onderdeel uit het andere thema van de
gemeentedag. Afgesproken is daarom dat het DB van het Platform u middels dit schrijven
namens een meerderheid van de aanwezige Platformorganisaties verzoekt om in de toekomst bij
dit soort evenementen het gebruik van een militaire helikopter c.q. militair materieel
achterwege te laten.’
Bert Oostveen schrijft uitdrukkelijk ‘een meerderheid van de aanwezige Platformorganisaties’,
omdat het Vredesoverleg Kerk en Samenleving (VOKS) niet tegen de inzet van de Alouette III
is, ook niet uit overwegingen van veiligheid en milieu. Het is immers het materieel waarmee de
strijdkrachten hun vredesmissie praktiseren, aldus het VOKS.
Drie maanden later gaat de gemeente Arnhem per brief uitgebreid in op het protest van het
Platform: ‘Een van de onderdelen van hetgeen de land- en luchtmacht liet zien, was de helikopter op de Markt. In eerste instantie zou de helikopter op een trailer naar Arnhem worden
gebracht. Aangezien dat organisatorische problemen met zich mee zou brengen, is besloten de
helikopter te laten landen en opstijgen. Uiteraard zijn alle veiligheidsmaatregelen getroffen die
hiervoor nodig zijn. De afspraken betreffende de helikopter zijn gemaakt in overleg met de
Luchtmacht. Het vliegen boven het centrum van Arnhem wordt, zoals u zegt, tot een minimum
beperkt. Een optimale ondersteuning van het thema van de Gemeentedag, heeft ons echter doen
besluiten voor deze keer toestemming te verlenen voor het aanvliegen en opstijgen van de helikopter.’
Ten overvloede meldt de gemeente dat de vervoersshow (het thema van de landelijke Gemeentedag in 1995 was ‘Verkeer en vervoer’) door de strijdkrachten met het demonstreren van een
brugleggende tank, een opleidingsbus en een verbindingswagen alleen op vredestaken was gericht. Dat bij de wervingsactiviteiten van land- en luchtmacht juist die vredestaken worden
onderstreept om zo de anti-oorlogsprotesten een slag voor te zijn, lijkt de gemeente te ontgaan
of illustreert hoe er binnen de gemeente over militair geweld wordt gedacht. Wat de gemeente
voor brief had moeten schrijven indien de helikopter bij het landen of opstijgen een van de
bomen of gebouwen die de Markt omzomen had geraakt, blijft uiteraard een open vraag. Men
kan alleen maar blij zijn dat een dergelijk voor de hand liggend ongeval niet heeft plaatsgevonden.
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Kerkplein als Plein van de Mensenrechten
Een ander initiatief waarachter het Platform zich in die januarimaand schaart, is het idee van
Toon van Santen, inwoner van de buurgemeente Rozendaal, om naar aanleiding van de herdenking van 50 jaar na dato (1994), het Arnhemse Kerkplein om te dopen in Plein van de Mensenrechten. Het gemeentebestuur heeft de heer Van Santen
laten weten het idee ‘een aardige suggestie’ te vinden,
maar het daarbij gelaten. Het Platform neemt daarom
contact op met het Bewonersplatform Binnenstad Arnhem
(BBA) dat op dat moment betrokken is bij gemeentelijke
plannen rond de herinrichting van het Kerkplein en richt
zich tevens tot het gemeentebestuur, de derde brief die
Bert Oostveen als voorzitter van het Platform in die
januarimaand naar het stadhuis stuurt. Ditmaal dus ter
ondersteuning van het initiatief: ‘Wij richten ons met dit
verzoek toch tot uw Raad omdat het vernoemen van het
plein onzes inziens ook te maken heeft met de profilering
van titel aan Arnhem door de Verenigde Naties is verleend. Een ‘Plein van de Mensenrechten’ vóór de Eusebiustoren en de Grote Kerk lijkt ons uitstekend te passen
bij de geschiedenis van deze plek, maar ook bij de concretisering van het op de conferentie ‘City in the World’ in
1994 aangenomen ‘Arnhem Appeal’. Wij zouden het op
prijs stellen wanneer u op het verzoek van dhr. Van Santen
en ons zou willen ingaan.’
Het initiatief richting BBA blijft zonder succes; de bewonersorganisatie meent dat naamsverandering niet in het belang is van de bewoners van de binnenstad. Omdat zij het plein kennen
als Kerkplein, zal verandering van de naam in ‘Plein van de Mensenrechten’ alleen maar voor
verwarring zorgen, aldus het bewonersplatform. De brief die het Platform vier maanden later
van de Bestuursdienst van de gemeente Arnhem ontvangt, ademt dezelfde terughoudend uit:
‘De commissie streeft ernaar om in het centrum zoveel mogelijk oude straatnamen terug te laten
komen. De commissie is tevens van mening dat straatnamen in de binnenstad om historische
redenen gehandhaafd moeten blijven. Een Plein van de Mensenrechten past niet in dit beleid.
Wellicht kan bij de planologische ontwikkeling van een nieuwbouwwijk, de commissie denkt
daarbij aan Driel-Oost, met uw wens rekening worden gehouden. Wij raden u dan ook aan om
met de dienst Stadsontwikkeling contact op te nemen.’
De brief van de Bestuursdienst klinkt alleszins redelijk, maar gebaseerd op historische kennis is
die niet. Het Kerplein was tot aan de Slag om Arnhem – als onderdeel van de operatie Market
Garden in het najaar van 1944 – een woonwijk, waarbij de Middeleeuwse huizen tot vlak voor
de kerk waren gebouwd. Het lege plein is het gevolg van oorlogshandelingen en het daarna
zonder pardon slopen van wat nog overeind stond.

Gezamenlijke acties
Ondanks de tegenwind vanuit de gemeentelijke burelen gaat het Platform door met gezamenlijke initiatieven en breekt er ook een periode aan waarin men elkaars acties op een meer praktische wijze gaat ondersteunen. Zo worden begin maart ’96 op voorstel van Wim Onderstal (in
het Platform vertegenwoordiger van Geweldloze Weerbaarheid en Wereldwinkel Kortestraat)
door de Platformleden ondertekende brieven gestuurd aan het Internationaal Monetair Fonds
(IMF) en de Wereldbank. In de brieven wordt geprotesteerd tegen de aflossingsplicht van schulden en de hoge rentes over die schulden die ontwikkelingslanden moeten betalen aan beide
instituten (die deze leningen vaak als de enige oplossing voor hun economische problemen
voorspiegelen): ‘I am shocked that in countries like Uganda spending on health is around $ 2,5
per capita, compared with $ 30 per capita on debt payments. This situation can not continue.’
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En zo wordt vanuit het Platform – en ditmaal eens met succes – bij de gemeente aangedrongen
om de diabetenconferentie die Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU) eind ’95 organiseerde, te helpen financieren. En zo ook worden op voorstel van de stichting Doca door het Platform brieven geschreven aan de gemeente Arnhem om te protesteren tegen respectievelijk de
uitzetting van een 17-jarige Koerdische jongen uit Arnhem naar Turkije en tegen een wapenbeurs in Den Haag: ‘Wij verzoeken B&W van Arnhem, evenals Den Haag immers aktief lid van
het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid, om tezamen met de overige leden van dit platform inspanningen te leveren om tot verdergaande vredespolitiek op dit punt te komen en naar mogelijkheden te zoeken om het toenemend militair vertoon als genoemde ITEC-beurs te weren.’
Voor de Koerdische jongen komt het protest te laat, hij wordt na aankomst in Turkije gearresteerd en gemarteld en daarna in Istanbul op straat gezet.
Het protest van het Platform tegen de ITEC-beurs (opnieuw met uitzondering van VOKS) wordt
in een brief van B&W van 9 mei 1996 met een paar regels afgedaan: ‘Wij zien het niet als onze
taak om stelling te nemen tegen aktiviteiten als deze International Training Equipment Conference. Ook zullen wij geen initiatieven
nemen om het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid tot inspanningen op dit terrein te
bewegen.
Wij hebben kennisgenomen van uw opvattingen over militaire produktie en internationale wapenhandel. De bezwaren die u
daartegen heeft dient u echter in de eerste
plaats te richten aan de regering en de
volksvertegenwoordiging. Wij rekenen het
niet tot onze bestuurlijke taak om deze problematiek in een breder verband aan de
orde te stellen.’
Het is de gemeente Arnhem uit de door het
Platform meegezonden documentatie bekend dat de gemeente Den Haag in haar maag zit met de
ITEC-beurs en daarom het officiële, gemeentelijke deel uit het programma van de beurs heeft
geschrapt. Zoals de gemeente Arnhem ook weet dat juist de samenwerking met steden als Den
Haag op het gebied van vredesvraagstukken geleid heeft tot een breed gedragen vredes- en ontwikkelingsbeleid in tal van Nederlandse gemeenten. Het dringt daarom langzaam tot de Platformorganisaties door dat de gemeente Arnhem een terugtrekkende beweging aan het maken is
op deze terreinen en liever niet meer aangesproken wordt op wat tien jaar eerder samen met het
Platform aan vredesbeleid bereikt is. De bij het Platform aangesloten organisaties zullen hun
eigen boontjes moeten doppen en de taak van het Platform begint langzaam te verschuiven van
advieswerk richting gemeente naar onderlinge ondersteuning. Bij die koerswijziging zal het
Platform meer op eigen kompas moeten varen waarbij het steeds minder op steun van gemeentewege zal kunnen rekenen. De tijd van een bruisende wind door de gemeenteburelen en van
nauwe samenwerking met welwillende politici en ambtenaren is, op een enkele uitzondering na,
midden jaren 90 voorbij.

Hoofdstuk 5

Maar toch: voortgang
In schril contrast tot wat in de twee voorgaande hoofdstukken is geschreven over de koerswijziging die zich bij de gemeente Arnhem ten aanzien van het Platform aftekent, is de conferentie
die het Centrum voor Internationale Samenwerking Gelderland (COS Gelderland) op 14 maart
‘96 in het stadhuis van Arnhem organiseert. Het thema van de regiobijeenkomst luidt ‘Samenwerken én een grotere betrokkenheid van burgers bij de wereld’, een thema dat cynisch genoeg
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niet langer vanzelfsprekend is in Arnhem: ‘Gemeentelijke internationale samenwerking is niet
meer weg te denken in onze samenleving. Ruim twee derde van alle Nederlandse gemeenten
heeft de afgelopen decennia de daad bij het woord gevoegd door internationale activiteiten te
ontplooien. Om zoveel mogelijk mensen in de gemeenten te betrekken bij internationale samenwerking is het belangrijk dat gemeenten en plaatselijke actieve groeperingen (Particulier Initiatief) onderling samenwerken. Op deze wijze kan het draagvlak voor internationale samenwerking worden verbreed.’
Kwesties die op deze bijeenkomst aan de
orde komen variëren van hoe de belangstelling onder de bevolking voor internationale thema’s te vergroten is tot hoe lokale organisaties ondersteund moeten
worden wanneer ze kampen met gebrek
aan geld en menskracht. Wethouder Joke
van Doorne, binnen het college van B&W
verantwoordelijk voor het op afstand zetten van het Platform, zal een welkomstwoord uitspreken, terwijl Hans Suurmond, inmiddels voorzitter van de Stichting Arnhem-Lima, een verhaal
uit de praktijk zal houden.
Met een kleine veertig deelnemers aan de discussie, waaronder twee ambtenaren van de gemeente Arnhem (Jan Ram en Olaf Robben) lijkt de opkomst redelijk, maar vanuit het Platform
is de vertegenwoordiging minimaal. Slechts Gerda van der Sluijs en Lenny Janssen, respectievelijk namens Novib en Stichting IJU, wonen de bijeenkomst bij. Daarentegen is wel het voltallige bestuur van de Stichting Arnhem-Lima op de avond aanwezig. De geringe opkomst vanuit Arnhem – de meeste aanwezigen komen uit omringende plaatsen als Wageningen, Nijmegen, Huissen en Elst – tekent de ontstane sfeer in de Gelderse hoofdstad.
Voor wethouder Joke van Doorne ligt de situatie op een andere manier duidelijk. Uit haar welkomstwoord: ‘Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun burgers.
Daarbij past het ook om verder te kijken dan onze eigen horizon. Want voorbij de horizon voltrekken zich gebeurtenissen die ook een antwoord, een houding, een stellingname, een daad van
ons vragen. Gevolgen van ontwikkelingen in de wereld zijn hier, in Arnhem, tastbaar. Wij hebben onze asielzoekerscentra, vreemdelingenhaat is geen lokaal verschijnsel, ons consumentisme
staat ver af van het streven naar duurzame ontwikkeling. Onze samenleving zal op den duur niet
houdbaar zijn als om ons heen onrecht, onrechtvaardigheid, intolerantie, armoede en onderontwikkeling welig tieren. Daarom hoort internationale samenwerking zeker tot het takenpakket
van gemeenten. Dat maakt internationale ontwikkeling mijns inziens nog geen gemeentelijke
kerntaak. Wie die gedachte aanhangt, maakt het zich moeilijker dan nodig is. Die manoeuvreert
zich namelijk in de positie aan de burger te moeten uitleggen waarom de steun aan een
ontwikkelingsproject belangrijker is dan een verkeerslicht op een gevaarlijke kruising.’
Wethouder Van Doorne is niet de enige gemeentevertegenwoordiger die op die avond verstrikt
raakt in dualistische standpunten. Ook Jan Ram, aanwezig vanuit het gemeentelijk Bureau
Vront, stapt in die valkuil. Uit het verslag van de bijeenkomst dat COS Gelderland op 1 april
1996 aan de deelnemers stuurt, staat te lezen: ‘Hij vraagt zich af waarom er samengewerkt moet
worden. Iedereen heeft het er wel altijd over, maar als het op het organiseren van gezamenlijke
activiteiten aankomt, haakt iedereen ineens af. In informatierondjes is men nog wel geïnteresseerd, maar verder komt men meestal niet. Wil het particulier initiatief wel samenwerken,
vraagt hij zich af. Waarom zouden we het niet laten zoals het is? Als elke groep zijn eigen activiteiten organiseert en naar buiten brengt, dan is het toch ook goed? Waar is samenwerken dan
voor nodig? Je moet ook oppassen er niet wéér een vergadercircuit bij te krijgen.’

Nieuwe aanmeldingen
Ondanks de stagnatie die in de voorgaande hoofdstukken aan de orde kwam, blijkt het Platform
toch nog steeds over aantrekkingskracht te bezitten.
Op 7 maart 1996 meldt zich ZOA-Vluchtelingenzorg, de Christelijke Organisatie Voor Internationale Vluchtelingenhulp. De organisatie is gevestigd in Apeldoorn, maar is bezig met het
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opzetten van een Arnhemse werkgroep, zo schrijft Dorothée Melse van Dooren: ‘Doel: hier in
Arnhem bekendheid geven aan het werk van ZOA en een bescheiden bijdrage leveren aan
fondswerving via het verkopen van produkten van handvaardigheid van de doelgroep waarvoor
ZOA zich inzet. De letters ‘ZOA’ staan overigens voor Zuidoost-Azië, alwaar ZOA in de
zeventiger jaren begonnen is hulp te verlenen aan ontheemden.’
Ondanks de uitdrukkelijk christelijke beginselen die aan het werk van de organisatie ten grondslag liggen, wordt de hulpverlening zonder aanziens des persoons
gegeven: ‘Niemand die direct of indirect
hulp vraagt, wordt afgewezen’.
De hulporganisatie die op dat moment al
een indrukwekkende staat van dienst heeft
met steunpunten in Laos, Vietnam, Cambodja, Thailand en op Sri Lanka (overigens niet alleen in Zuidoost-Azië, maar ook in Afrika: Malawi, Mozambique, Ethiopië, Rwanda
en Kenia), richt zich op hulp aan ontheemden: ‘Het gaat om mensen die van eigen huis en haard
verdreven zijn, op de vlucht en/of in opvangkampen. Het streven is gericht op het aanpakken
van psychosociale problemen, het geven van onderwijs en het aanleren van vaardigheden voor
het uitoefenen van een beroep waardoor men na de zo vurig gehoopte terugkeer in eigen onderhoud kan voorzien en gevoel van eigenwaarde opbouwt.’
Helaas blijft het bij een eenmalig, schriftelijk contact en komt het niet tot een daadwerkelijke
aanmelding als Platformlid.
Anders is het gesteld met TEAR Fund (tearfund). Deze organisatie neemt drie weken na ZOA
contact op met het Platformbestuur. Penningmeester Pieter Messelink namens de werkgroep
Velp van TEAR Fund in zijn brief van 21 maart aan het Platform: ‘Indien het mogelijk is dat de
werkgroep toetreedt, zal de werkgroep een persoon aanstellen voor het deelnemen aan vergaderingen en activiteiten van het Platform. De werkgroep komt graag doelstellingen en momentele
werkzaamheden toelichten in een vergadering.’
Net als ZOA is ook TEAR (The Evangelical Alliance Relief) een ontwikkelingsorganisatie met
een evangelische achtergrond.
In tegenstelling echter tot
ZOA voert TEAR niet zelf
programma’s uit, maar ondersteunt het kerkelijke initiatieven in ontwikkelingslanden
vanuit de gedachte dat kerken
ter plaatse beter kunnen inschatten welke hulp (medisch, educatief, agrarisch) nodig is.
Op de Platformvergadering van 29 mei ’96 wordt besloten de TEAR Fund werkgroep Velp als
lid toe te laten. Dit ondanks het feit dat de werkgroep niet direct in Arnhem zelf actief is, maar
er – net als Intercare uit Huissen, aan wie ook het lidmaatschap van het Platform in overweging
is gegeven – wel eens publieksacties houdt.
In diezelfde vergadering wordt ook Hetty Bos verwelkomd die de Arnhemse afdeling van
Amnesty International zal gaan vertegenwoordigen. Zij vervangt Annemarie Westerink die al
vanaf de zomer van 1995 verstek heeft moeten laten gaan op de Platformvergaderingen.
Op de Platformvergadering van 3 juli vindt vervolgens een bestuurswisseling plaats waarbij
Bernd Lamprecht terugtreedt en Ed Bruinvis hem opvolgt. Wim Sweers en Aris Kon blijven als
bestuursleden aan, maar Bert Oostveen kondigt aan om, gezien zijn vele werkzaamheden, na de
zomer te stoppen met het voorzitterschap.
In diezelfde julivergadering vindt op initiatief van Wim Sweers een uitvoerige discussie plaats
over het nut van de Derde Kamer, een landelijk forum dat zich richt op controle en stimulering
van de al bestaande parlementaire Kamers. De discussie leidt niet tot deelname vanuit Arnhem,
deels vanwege gebrek aan menskracht, deels uit angst voor nog meer bureaucratie. De Derde
Kamer zal er uiteindelijk wel komen (2003) en met honderdtwintig Nederlanders en dertig
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vertegenwoordigers uit ontwikkelingslanden, een overlegorgaan vormen dat debatteert en adviseert over ontwikkelingsthema’s. Ondanks de goede bedoelingen zal het forum echter
altijd in de schaduw blijven staan van het gevestigde parlement.

Overige voortgang
Ook wat de projecten betreft vindt er voortgang plaats in dit
voor het Platform zo cruciale jaar. Zo wordt aan de hand van
een overzicht dat bestuurslid Aris Kon heeft opgesteld van
initiatieven rond de hulpverlening aan de slachtoffers van de oorlog in voormalig Joegoslavië,
in april besloten om een werkgroep te formeren die de projectkeuze voorbereidt. Die werkgroep
bestaat uit Platformvoorzitter Bert Oostveen, ambtelijk ondersteuner Rick Jansen (tevens notulist van de Platformvergaderingen) en beleidsambtenaar Jan Ram. Uit het rijtje wordt uiteindelijk het (multiculturele) Tuzla-project gekozen, vanwege de directe relatie met de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het feit dat er voor dit project op ondersteuning gerekend kant worden van de kant van de Raad van Europa. De stichting Intercare, ook voortkomend op het lijstje met vooral ondersteuning aan Servische slachtoffers, kan zich vinden in de
keuze van het Platform, maar rekent tegelijkertijd wel op een subsidie van de kant van de
gemeente Arnhem. Een subsidie die echter maar niet verstrekt wordt. Elisabeth van den Hengel,
bestuurslid van Intercare, in een brief van 11 juli 1996 aan Jan Ram van Bureau Vront: ‘Intercare heeft niets meer vernomen omtrent de eventuele besluitvorming van VRONT over de subsidieaanvraag die wij bij de gemeente Arnhem (Dienst Welzijn en Volksgezondheid nummer
95.601280) hebben gedaan d.d. 6-9-1995. De verdubbelingsactie van de NCDO voor Arnhem
e.o. inclusief subsidie van de gemeente met een looptijd van een jaar (!) sluit op korte termijn.
De gemeente Arnhem is kennelijk niet in staat binnen één jaar tot een besluit te komen.’
De irritatie bij de stichting Intercare is begrijpelijk, maar de klacht zal desondanks geen subsidietoekenning opleveren. Wel besluit het Platform – zoals in een eerder hoofdstuk reeds aangegeven – om de nabetaling van presentiegelden waarop de vertegenwoordigers vanuit het Platform in de inmiddels opgeheven Commissie vrede en ontwikkeling recht hadden over de periode 1987-1995 (te weten f 11.880,-), voor de helft toe te kennen aan de stichting Intercare. (De
andere helft wordt geschonken aan de Stichting Arnhem-Lima.)
In het voorjaar van ’96 wordt tevens besloten om in september opnieuw met de Gemeentedag
mee te doen. De dag zal dan in het teken zal staan van sport en recreatie. De werkgroep die net
als in september 1995 het alternatieve deel voor zijn rekening neemt, zal zich richten op het
multiculturele karakter van de Arnhemse samenleving. Daartoe wordt de werkgroep uitgebreid
met een vertegenwoordiger van het Asielzoekerscentrum Zuid en de Werkgroep 21 maart, zodat
de voorbereidingsgroep nu uit zes leden bestaat. Naast de twee genoemde groepen zijn dat het
Anti-Discriminatiebureau ADB, de
Stichting Arnhem-Lima, stichting
Doca en de gemeente Arnhem. Als
voorlopige naam voor de manifestatie
in september wordt op voorstel van Jan
Ram Kleurop gekozen.
Een voortgang van heel andere aard betreft Rick Jansen. Per november stopt hij zijn werkzaamheden voor het Platform als notulist en ambtelijk ondersteuner vanwege het krijgen van een
vaste baan elders in de gemeentelijke organisatie. Na aandringen vanuit het Platform blijft Bert
Oostveen als voorzitter aan en neemt Ed Bruinvis de secretarisfunctie op zich, waardoor het
dagelijks bestuur zo goed en zo kwaad als het gaat blijft functioneren.
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Hoofdstuk 6

Notitie herijking Vront
Op 4 juni 1996 zendt beleidsambtenaar Jan Ram een notitie aan B&W van Arnhem met als titel
Notitie herijking VRONT. Deze notitie luidt de koerswijziging in ten aanzien van het dan tienjarig gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid en is de precisering van wat in het begin van
het jaar al als uitgangspunt voor de nabije toekomst op papier is gezet: afbouw van het vredesbeleid, overheveling van de stedenband met Gera naar het Kabinet van de burgemeester, afstand
nemen tot het particulier initiatief (lees: het Platform), beperken van de ontwikkelingssamenwerking tot de lopende projecten in Villa el Salvador en Kimberley en daarvoor in de plaats de
ontwikkeling van een gemeentelijk antiracismebeleid.
Na internationale prijzen in de wacht te hebben gesleept op het gebied van vredesbeleid en daarbij zwaar te hebben geleund op de vrijwillige inzet van de vredes- en ontwikkelingsorganisaties
in Arnhem, laat het gemeentebestuur deze organisaties nu vallen. Hooguit zullen hier en daar
nog wat initiatieven worden gefaciliteerd, maar voor het overige moeten de groepen maar zien
hoe ze hun werk voortzetten. Het zijn de consequenties
van het raadsbesluit van 20 juni 1995, aldus Bureau Vront
in een toelichting: ‘Een deel van de inhoudelijke uitgangspunten waar het VRONT-beleid de afgelopen 10 jaren van
is uitgegaan, zijn door de feitelijke internationale ontwikkelingen ingehaald. Dat deel beweegt zich voornamelijk
op het terrein van de vredesvraagstukken. De inhoud
daarvan werd gedomineerd door de toen bestaande OostWest-tegenstellingen. De resten van beleidsbeslissingen
die tegen die achtergrond zijn genomen, kunnen nu worden opgeruimd.’
Voor een gemeentelijk bureau dat zich tien jaar lang op
professionele wijze heeft beziggehouden met vredesbevordering, is dit een verbazingwekkende stellingname. Immers, vrede is door de eeuwen heen een labiel evenwicht
gebleken tussen tegengestelde belangen. Een evenwicht
dat al dan niet tijdelijk bereikt kon worden door het besef
dat oorlog een verschrikking is. Met andere woorden, wil
vrede in stand worden gehouden, dan zal er permanente
aandacht voor moeten zijn. En dan zal daar dus ook van
gemeentewege permanent organisatorisch en financieel op moeten worden ingezet. Het zijn juist
de samenwerkende Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties geweest – waarop de gemeente Arnhem midden jaren 80 zo’n succesvol beroep deed – die steevast op de noodzaak van
vredeseducatie en ontwikkelingsprojecten hebben gewezen.
De afstand die de gemeente Arnhem tot het vredeswerk neemt beperkt zich niet tot de plaatselijke organisaties, ook internationaal heeft de koerswijziging consequenties: ‘Het is nodig onze
positie in de internationale gemeentelijke organen van vredessteden te herzien. Het gaat daarbij
om de deelneming aan het werk van de Wereldunie van Vredessteden, de Vereniging van Europaprijs Steden en de Vereniging van Vredesboodschapper Steden.’
Tot een opzegging van het lidmaatschap van deze instellingen zal dit besluit – althans niet op
korte termijn – hoeven te lijden aldus de notitie: ‘Wellicht kan volstaan worden met de mededeling dat Arnhem nog steeds sympathiseert met de doelstellingen van deze organisaties, maar
gezien het huidig funktioneren geen aktieve rol meer voor zich ziet weggelegd.’
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Anti-racismebeleid
In plaats daarvan kiest Arnhem nu voor meer inzet op het gebied van racisme- en discriminatiebestrijding. Aandacht voor het ene mondiale probleem wordt ingeruild voor aandacht voor een
ander: ‘De ontmanteling van oude structuren en systemen’ (gedoeld wordt op de val van De
Muur en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie) ‘heeft een golf van nationalistische gevoelens
teweeggebracht. Het hervinden van een eigen identiteit volgt in veel gevallen de grenzen van
religieuze en etnische gelijkheid. Daaruit zijn bloedige conflicten ontstaan die grote vluchtelingenstromen op gang hebben gebracht. Ook in ons land zijn de gevolgen merkbaar. De
toestroom van asielzoekers gaat gepaard aan een toenemende aktiviteit van rechts-extreme en
racistische elementen in onze samenleving. Dat noodzaakt de gemeente zijn anti-discriminatie
en -racismebeleid te aktualiseren. Deze taak is medio 1994 opgedragen aan het bureau Vront,
echter zonder dat daar op dat moment de benodigde capaciteit voor aanwezig was. Herijking
van de VRONT-taak is dus mede gericht op het vinden van ruimte om deze taak uit te kunnen
voeren.’
Bureau Vront zal deze nieuwe koers inzetten met voortzetting van de Werkgroep Kleurop, die
we al gestalte hebben zien krijgen op de Gemeentedag van 1995. En opnieuw zullen groepen uit
het zogeheten particulier initiatief hun inzet leveren – zelfs vanuit het op afstand gezette Platform – tot ook hier de waan van de dag zich laat gelden, zoals we in een later hoofdstuk zullen
zien.

Consequenties voor het Platform
In een aparte paragraaf gaat de Notitie herijking VRONT nader in op de consequentie van de
koerswijziging voor de band met het Platform Vrede, Ontwikkeling, Mensenrechten en Mondiale Milieuvraagstukken, langzaamaan steeds vaker afgekort tot Platform VOMMM: ‘Met het
intrekken van de verordening op de commissie VRONT wordt tevens de formele band met het
Platform VOMMM doorgeknipt. De verordening regelt in art. 6 de status van het Platform als
klankbord/denktank voor het gemeentebestuur en de vertegenwoordiging in de commissie
VRONT. Zo kan het Platform volgens de verordening gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het gemeentebestuur. Diezelfde functie kan behouden
blijven, zij het niet langs de formele weg van een commissie ex. Art.
61. Zoals in algemene zin al eerder is gesteld, kent de huidige
bestuurspraktijk tegenwoordig ruime overleg- en inspraakmogelijkheden. Het Platform kan heel goed zelfstandig verder gaan als een
plaatselijke non-gouvernementele organisatie. Het zou daarbij de
officiële erkenning als gesprekspartner van de gemeente inzake vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking dienen te behouden. Hoe het Platform zijn taak wil organiseren is dan geen gemeentelijke aangelegenheid meer.’
De Platformleden zelf zijn hierover nog niet naar hun mening gevraagd, maar dat lijkt gezien de
opstelling van de Bestuursdienst in deze notitie ook niet meer zo nodig voor het gemeentebestuur. Niet alleen is daarmee de toon gezet, maar de besluitvorming is met deze bestuurlijke
opstelling al een heel eind op streek. En gezien de matige belangstelling binnen de fracties in de
gemeenteraad en de al eerder vastgestelde lauwe belangstelling van de zijde van B&W voor een
gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid, lijken de piketpalen voor een nieuw, afstandelijk
beleid al geslagen, hoewel de Bestuursdient op het oog een slag om de arm houdt: ‘De plaats
die het Platform VOMMM in het huidige overleg- en adviescircuit inneemt, behoeft daardoor
per saldo geen andere te worden. Ook de gemeente kan adviesaanvragen bij het Platform neerleggen. In voorkomende gevallen kan een vertegenwoordiging van het Platform op eigen of op
gemeentelijk verzoek met de raad overleggen in de raadscommissie waar het VRONT-beleid bij
wordt aangehaakt.’
De praktijk zal al snel leren dat er van gemeentewege geen adviesaanvragen meer komen. En
voor de Platformvertegenwoordigers die niettemin toch bij tijd en wijle het spreekgestoelte in de
Arnhem Mondiaal

395

Stichting Doca

raadszaal bestijgen om de noodzaak van maatregelen te bepleiten op de terreinen waarop het
Platform actief is, zal vanuit de raad noch van de kant van B&W veel belangstelling meer zijn.
Beleefdheidshalve zal de inspraaktekst worden aangehoord, waarna weer snel wordt overgegaan
tot de orde van de dag.
Het voorstel van Bureau Vront in de notitie om nog wel een band te onderhouden met het
Platform zal dan ook weinig om het lijf blijken te hebben: ‘Het doorsnijden van formele banden
tussen gemeente en particulier initiatief mag de positieve kruisbestuiving, een van de wezenlijke
kenmerken van dit beleidsterrein, niet doen ophouden. Wij nemen ons daarom voor om met het
particulier initiatief jaarlijks een of twee werkconferenties te beleggen.’
Het voornemen zal nimmer meer in praktijk worden gebracht. Het Platform zal zijn eigen weg
moeten zoeken, waarbij met gemengde gevoelens teruggeblikt zal worden op een decennium
waarin veel inzet is geleverd en waarin het perspectief gloorde van een op vrede en solidariteit
gerichte stedelijke samenleving.

Weigering subsidie aan IJU
De consequenties van het ‘herijkte’ vredesbeleid van de gemeente laten zich al snel voelen. De
aanvraag van Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU) om de reis van een groep visueelgehandicapten uit Gera aan Arnhem te helpen bekostigen, wordt in mei ’96 door de gemeente
afgewezen met als argument dat ‘in de herijking van het beleid op de terreinen vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking is vastgesteld dat de stedenband met Gera niet meer als
een vredesactiviteit kan worden beschouwd.’
De afwijzing en de motivatie ervan leiden
tot een woedende reactie van Platformvoorzitter Bert Oostveen. Niet alleen is er door
de gemeente geen advies aan het Platform
gevraagd over deze subsidieaanvraag zoals
tot dan toe gebruikelijk was, maar als afwijzingsgrond wordt verwezen naar een beleid
dat alleen nog maar als concept bestaat en
waarover B&W en gemeenteraad nog een
beslissing moeten nemen. En niet alleen het
Platform wordt hierbij gepasseerd, ook de
Commissie vrede en ontwikkeling waarvan
de opheffing nog steeds niet officieel heeft plaatsgevonden. Bert Oostveen in zijn brief van 5
juni 1996 aan B&W van Arnhem: ‘Zoals hierboven aangegeven wordt echter op steeds meer
punten wel nieuw beleid geoperationaliseerd, zonder dat dit op een fatsoenlijke manier is besproken en vastgesteld. Als Platform VOMMM protesteren wij hier ten sterkste tegen. Wij ontkomen niet aan het gevoel dat de Gemeente op deze wijze haar burgers volstrekt niet serieus
wenst te nemen. Het lijkt wel of de enkele jaren geleden zo gehekelde ‘regentenmentaliteit’ weer
aan het terugkeren is. Wij willen op de meest korte termijn een fatsoenlijke afhandeling van de
uitkomsten van de scan VRONT, inclusief de toegezegde advisering vooraf daarover door de
Commissie vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking. In die tussentijd heeft het geen
pas op een mogelijk nieuw beleid vooruit te lopen en zien wij geen enkele reden waarom de afgewezen subsidieaanvraag niet op dezelfde manier gehonoreerd kan worden als de eerder wel
toegekende.’
Met die laatste zin doelt Bert Oostveen op een subsidieaanvraag van de IJU die in maart van dat
jaar nog wel toegekend en waarbij het ging om een bezoek vanuit Arnhem aan Gera.

Standpunten Platform
Het Platform komt na de zomer van 1996 voor het eerst bijeen op 4 september. Noodgedwongen heeft het bestuur in de tussentijd de raadscommissie Welzijn & Sociale Zaken en
Arbeid (W&SZA) moeten laten weten niet te kunnen deelnemen aan een gezamenlijke vergadeArnhem Mondiaal
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ring in juli, omdat de secretaris van de commissie de betreffende stukken te laat naar het
Platform heeft gestuurd. Opnieuw dus moet het Platform richting gemeente een protest tegen
onbehoorlijk bestuur laten horen.
Op de agenda van de septembervergadering staat de behandeling van de notitie over de herijking van het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid. Jan Ram als vertegenwoordiger van
de gemeente via Bureau Vront en tevens opsteller van de Notitie herijking VRONT, heeft zich
afgemeld, hetgeen betekent dat op de vergadering zelf geen toelichting op details uit de notitie
verstrekt kunnen worden. Dat laat echter onverlet dat de aanwezigen tot eensluidende conclusies
komen. De belangrijkste daarvan is wel dat vredeseducatie in de ogen van de Platformleden
voortgezet dient te worden, los namelijk als die staat van de Oost-West tegenstelling. De
wapenwedloop heeft zich verplaatst naar het Midden-Oosten, waardoor de kans op een mondiale catastrofe niet minder is geworden. Bovendien woedt binnen Europa nog altijd de oorlog
op de Balkan. ‘Vredesvraagstukken moet meer een preventieve zaak worden’, zo tekent notulist
Rick Jansen op als slotsom.
Voor wat betreft de nadruk die de gemeente Arnhem in haar nieuwe beleid wenst te leggen op
antiracismebeleid, stellen de aanwezigen dat dit beleid dan wel erg lokaal gericht wordt in plaats
van deze problematiek in een bredere samenhang te zien.
Het aanbod door de gemeente van een ‘banenpool’-plaats in plaats van de ambtelijke ondersteuning door Bureau Vront wordt door de Platformleden als een halve oplossing gezien: van de
‘banenpooler’ wordt verwacht dat hij of zij blijft zoeken naar een betaalde aanstelling elders.
Dat betekent dat het Platform steeds opnieuw een nieuwe administratieve kracht moet aannemen
en inwerken, een situatie die in latere jaren inderdaad zal ontstaan en veel tijd en extra inzet van
het Platformbestuur zal vergen.

Reactie Platform aan raadscommissies
Het Platform bespreekt de Notitie herijking VRONT niet alleen op de vergadering van 4 september ‘96, maar ook op die van 16 oktober. Het levert een vier pagina’s tellende reactie op die
gericht wordt aan de voormalige Commissie vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking én aan de commissie Welzijn, Sociale Zaken en Arbeid. Met het oog op de bijeenkomst
van laatstgenoemde commissie op 23 oktober, gaat het schrijven nog diezelfde 16e oktober uit.
Ten aanzien van het onderdeel vredesvraagstukken stelt het Platform: ‘Wij hechten eraan te
benadrukken dat voor ons werk als Platform het stimuleren van de vredesgedachte altijd universeel van karakter is geweest en niet enkel bepaald werd door de Oost-West tegenstelling. Vredesonderwijs en bewustwording van de Arnhemse bevolking hebben in onze voorstellen m.b.t.
gemeentelijk vredesbeleid altijd een centrale plaats ingenomen.
Daarnaast heeft juist de Noord-Zuid tegenstelling tot tal van oorlogen geleid die op het grondgebied van de arme landen werden uitgevochten. Maar ook Europa zelf kampte (kampt) met
interne oorlogen tegen bijvoorbeeld afscheidingsbewegingen.’
Wijzend op de tegenstellingen die in Europa na de val van De Muur in stand zijn gebleven of
zelfs zijn geëscaleerd zoals op de Balkan en in de voormalige Sovjetstaten, komt het Platform
tot de conclusie dat inzet van gemeentewege nodig blijft: ‘Wat
deze zaak betreft is de noodzaak van intensieve contacten tussen gemeenten en de burgers van die gemeenten en hun counterparts in andere Europese landen nog steeds van fundamenteel belang voor het opbouwen van een democratisch Europa
(en de daarvoor benodigde civiele samenleving), alsmede voor
het tegengaan van de toenemende onverdraagzaamheid en
bestaansonzekerheid.
Europa kan de oorspronkelijke beloftes van vrede, gerechtigheid en democratie enkel inlossen, als niet alleen Europese en
landelijke politici, maar ook lokale overheden en burgers zélf
bereid zijn daarin te geloven en daaraan te werken.’
Verwijzend naar de rol van de internationale wapenhandel die
de kans op oorlogen alleen maar vergroot (waaronder ook het
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dumpen door de Nederlandse overheid van overtollig materieel op markten in de zuidelijke
continenten), het feit dat Arnhem niet voor niets een vredesprijs van de Raad van Europa heeft
gekregen en dat het aangaan van stedenbanden ook consequenties heeft voor gemeentelijke
inzet, komt het Platform voor het onderdeel ‘vredesvraagstukken’ tot de aanbeveling om de lijn
uit de jaren 80 voort te zetten: ‘Wij stellen dan ook voor dat het gemeentelijk vredesbeleid intact
blijft en dat dit beleid waar mogelijk een preventieve taakstelling krijgt. We achten het als Platform dan ook wenselijk dat vredesedukatie (in de brede zin) een belangrijke plaats behoudt binnen het onderwijs in de gemeente.’

Onderdeel ontwikkelingssamenwerking
Voor wat betreft het onderdeel ontwikkelingssamenwerking verwijst het Platform in zijn reactie
uitdrukkelijk naar het in 1994 raadsbreed aangenomen Arnhem Appel: ‘In de Notitie herijking
VRONT komt de mondiale ontwikkelingsproblematiek, de rol die de gemeente zou kunnen spelen bij het stimuleren van bewustwording op dit vlak en ondersteuning van initiatieven in die
richting vanuit wat zij het ‘particulier initiatief’ noemt, slecht uit de verf. Dit terwijl in art. 7
van het Arnhem Appel nog met verve wordt gesteld dat ‘solidariteit zich niet slechts in geld of
goederen laat uitdrukken’.’ Vastgesteld moet worden dat de enorme tegenstellingen tussen het
rijke Noorden en het arme Zuiden veelal een rechtstreeks gevolg zijn van de politiek-economische werkwijze van het Noorden. Bewustwording van deze tegenstelling en het aanreiken van
mogelijkheden om een eind te maken aan deze onrechtvaardige tegenstelling ziet het Platform
als een zaak van ons allen.’
Maar niet alleen art. 7 van het Arnhem Appel benadrukt deze noodzaak, ook art. 8 ondersteunt
deze gedachte, zoals het Platform aanvoert: ‘Gemeenten dienen hun beleid op het gebied van
internationale samenwerking te versterken door
aansluiting te zoeken bij nationale en internationale organisaties van gemeenten, die zich richten
op het specifieke terrein van de internationale
solidariteit.’
Verwijzend naar dit artikel ligt de aanbeveling
van het Platform voor wat betreft het onderdeel
‘ontwikkelingssamenwerking’ dan ook voor de
hand: ‘Wij zijn daarom van mening dat de verschillende partnerships die Arnhem in het verleden is aangegaan, juist versterkt moeten worden, opdat ze van essentiële waarde kunnen zijn
in het gezamenlijk bestrijden van met name het armoedeprobleem in de wereld.
Het Platform vraagt zich dan ook af waarom bijvoorbeeld de relatie Arnhem-Lima geen projektkoppeling krijgt m.b.t. Villa el Salvador, terwijl dat voor de relatie Arnhem-Kimberley wel
het geval is.’

Onderdeel mensenrechten
Voor wat betreft de problematiek van de mensenrechten, het derde onderdeel waar het Platform
in zijn reactie op de Notitie herijking VRONT op ingaat, wordt verwezen naar de beperkte invulling in de notitie van het begrip ‘mensenrechten’: ‘Het beschermen van mensenrechten is naar
onze mening een veel breder terrein dan alleen het ontwikkelen van anti-racismebeleid.
Weliswaar bestaat er in Nederland een ruim draagvlak voor de bescherming van de rechten van
de mens, maar toch verdient het aanbeveling om een aktief Vront-beleid ten aanzien van deze
problematiek te blijven voeren, al was het alleen maar om incidentele misstappen – ook binnen
de gemeente Arnhem, zie bijvoorbeeld de uitwijzing begin dit jaar van een minderjarige
Koerdische jongen – te helpen voorkomen.
Wij hebben als Platform de indruk dat het in de Notitie voorgestelde lokale anti-racismebeleid
de plaats gaat innemen van het voorheen gevoerde grensoverschrijdende vredesbeleid en dat
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deze koerswijziging ingegeven is door bezuinigingsoverwegingen. Uit hetgeen eerder in deze
notitie gesteld is, zal duidelijk zijn dat het Platform VOMMM zich niet kan vinden in een óf-óf
beleid, maar uitdrukkelijk voorstander is van een èn-èn beleid, inclusief de bijbehorende
financiële middelen.’
Daarmee zou de mening over het onderdeel mensenrechten duidelijk genoeg door het Platform
geformuleerd zijn. Maar er volgt een toevoeging die enig licht werpt op een activiteit van internationale omvang die vanuit de gemeente dan al enkele jaren wordt gevoerd en waarover het gemeentebestuur maar mondjesmaat iets loslaat: ‘Verder merken wij nog op dat de op pag. 5 van
de Notitie genoemde PUGA- en STAGE-projecten met betrekking tot Hradec Kralové, Saigon
en Tanzania, bij ons – in het kader van Vront-beleid – onbekend zijn.’
Ook over latere connecties die vanuit de
gemeente Arnhem in internationaal verband
worden aangegaan en waarvan die met de
Chinese miljoenenstad Wuhan de bekendste
is, krijgt het Platform geen gemeentelijke toelichting hetgeen al snel de schijn op zich laat
dat het gemeentebestuur die connecties liever
binnenskamers houdt. Reacties vanuit het
Platform op de schrijnende situatie in China
waar het gaat om het naleven van de mensenrechten en de slechte arbeidsomstandigheden,
vooral in de industrie en in de mijnbouw,
hebben nooit op een antwoord mogen rekenen van gemeentewege. In dat verband merkt het
Platform in zijn reactie op de Notitie herijking VRONT op dat een gemeentenota met de naam
Een vliegende kraai waarin ook de internationale verbanden aan de orde komen, buiten bereik
van het Platform wordt gehouden.

Onderdeel mondiale milieuvraagstukken
Het vierde onderdeel in de reactie van het Platform, ‘mondiale milieuvraagstukken’, is tamelijk
kort van omvang en kan hier in een paar zinnen worden overgenomen: ‘In de wandeling ook wel
het probleem van de duurzame ontwikkeling genoemd. In de Notitie vinden we deze problematiek slechts genoemd in bijlage 1 op pag. 5, maar iedere verdere invulling van dit aandachtsveld
binnen Vront ontbreekt helaas in de Notitie.’
De aanbeveling die het Platform in dit verband doet kan dan ook kort zijn: ‘Ook op dit vlak is de
Gemeente Arnhem in het Arnhem Appel een verplichting aangegaan (artikel 3).’

Onderdeel Platform VOMMM
Met het becommentariëren van deze vier onderdelen – tevens de vier formele adviesterreinen
van het Platform – zou de reactie compleet kunnen zijn. Maar omdat in de Notitie herijking
VRONT ook de positie van het Platform zelf ter discussie wordt gesteld – de Notitie pleit voor
het op afstand zetten van het ‘particulier Initiatief’ – wordt in de Platformreactie ook daar plek
voor ingeruimd: ‘Allereerst hechten we eraan in gedachten te roepen dat het Vront-beleid in de
gemeente Arnhem op initiatief van dit ‘PI’ (vanaf 1983) is ontwikkeld en niet andersom. De
initiatieven die vanaf 1986 op structurele wijze plaatsvonden op het gebied van vrede en
ontwikkeling, zijn in nauwe samenwerking met de gemeente Arnhem gedaan en het zou onzes
inziens met betrekking tot het algemeen belang een forse stap terug zijn om deze samenwerking
thans op afstand te zetten.’
Over waarom het Platform op afstand gezet moet worden, heeft het Platform tevergeefs naar een
reden gezocht: ‘De zinsnede ‘Naar onze huidige inzichten over de rol van de overheid is een al
te nauwe verwevenheid van gemeentelijke taken en particuliere initiatieven minder wenselijk
geworden’, wordt in de Notitie niet onderbouwd. Wij denken juist dat dat een intensieve samenwerking tussen de lokale overheid en het particulier initiatief de kracht is van een goed functioArnhem Mondiaal
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nerende civiele samenleving, waarin het beleid van de lokale overheid door de burgers mede
wordt vormgegeven en door hen wordt gedragen.’
De reactie van het Platform sluit af met bij de commissies aan te dringen ‘aan onze argumenten
serieus aandacht te besteden, opdat de – ook vanuit het particulier initiatief – beperkte inzetmogelijkheden om in samenwerking met de gemeente dit beleid op deze gebieden mede vorm te
geven niet nog meer onder druk komen te staan.’

Reactie gemeente Arnhem
Op de uitgebreide reactie van het Platform van 16 oktober zal geen reactie meer van gemeentewege komen.
Wel ontvangt het Platform op 7 november 1996, vijf maanden nadat Bert Oostveen zijn protestbrief over de gevolgde procedure rond de herijking van het gemeentelijk vredesbeleid en het
passeren van het Platform heeft geschreven, een antwoord van de gemeente. In de brief worden
de belangrijkste uitgangspunten voor het nieuwe beleid aangehaald zoals deze in de Notitie
herijking VRONT al waren genoemd. Het schrijven sluit af met: ‘U stelt van mening te zijn dat
de gemeente vooruit is gelopen op de uitkomst van de behandeling van het herijkingsvoorstel
VRONT. Dat is inderdaad het geval geweest. Het valt echter binnen de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van wethouder Van Doorne om te anticiperen op een aangekondigde beleidswijziging.’
Voer voor juristen, maar hoe dan ook niet getuigend van veel respect van gemeentewege voor
de positie van en de jarenlange samenwerking met het Platform VOMMM.

Hoofdstuk 7

Arnhem en Zuid-Afrika (10)
De koerswijziging van de gemeente Arnhem ten aanzien van het vredes- en ontwikkelingsbeleid
zoals neergelegd in de Notitie herijking VRONT, heeft ook consequenties voor het Zuid-Afrika
beleid. Terwijl de gemeente enerzijds nog bezig is met het opzetten van een werkgroep Arnhem-Kimbeley, wordt anderzijds de inzet voor Zuid-Afrika afgebouwd. Uit die notitie: ‘Wat
voor de internationale organen van vredessteden geldt, gaat ook op voor onze aktiviteiten in de
landelijke platforms, te weten het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid (in Arnhem opgericht) en
het Gemeentelijk Platform Zuidelijk Afrika (mede door Arnhem opgericht). Het gaat hier overigens om goedlopende organisaties, die thans nauw gelieerd zijn aan de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten. De consequenties van het voornemen om het VRONT-beleid sterker te
verbinden met de problematiek van de eigen lokale samenleving is echter, dat minder geïnvesteerd kan worden in ‘opbouwwerk’ buiten de gemeente. Daar heeft Arnhem in het verleden genoeg aan getrokken om nu de eer wat meer aan andere gemeenten te kunnen laten. In concrete
zin zal de wethouder VRONT zich terugtrekken als vicevoorzitter van het Gemeentelijk Platform
Zuidelijk Afrika en zal de gemeente zich meer opstellen als consument van de diensten en aktiviteiten van deze beide organisaties. Het is niet verstandig het lidmaatschap op te zeggen, omdat
wij ons dan afsluiten van belangrijke netwerken van gelijkgestemde gemeenten.’
Mag deze terugtrekkende beweging van de gemeente Arnhem een tegenvaller zijn voor de andere gemeenten in het land die wel inzet blijven leveren voor een gemeenschappelijk Zuid-Afrikabeleid, voor de situatie in Kimberley lijkt de keus vooralsnog weinig consequenties te hebben.
Wel heeft het voornemen om de steun meer te richten op de gemeente Kimberley in plaats van
alleen op de zwarte civics, verenigd in de Kimberley Civic Association, intussen een definitief
gevolg gekregen voor de KCA: ‘Voor Kimberley is de samenwerkingsovereenkomst met de
Kimberley Civic Association per 1 januari 1996 beëindigd. Inmiddels is besloten – mede n.a.v.
de evaluatie van de afgelopen drie jaar – een nieuwe driejarige termijn van samenwerking in te
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gaan. Daarbij staat ons voor ogen tot samenwerking te komen met de gemeente Kimberley, nu
hier een democratisch gekozen bestuur is aangetreden. Voor de projektband met de Kimberley
Civic Association geldt van beide zijden de wens, dat de gemeente Arnhem en de gemeente Kimberley tezamen voor deze nieuwe periode de KCA ondersteunen.’
Zoals in voorgaande hoofdstukken over Zuid-Afrika is benadrukt, is het de vraag of bij deze
voorgenomen samenwerking de wens niet de vader van de gedachte is. Zowel van de kant van
het ANC als vanuit de KCA is in een vroeg stadium immers al aangegeven, dat de stemverhouding binnen de gemeente Kimberley van dien aard is dat de blanke dominantie intact gebleven
is ondanks dat de apartheidssituatie in Zuid-Afrika formeel is beëindigd. Het is dus maar helemaal de vraag of het nieuwgekozen gemeentebestuur in Kimberley van zins is om het KCA te
ondersteunen op een wijze die de gemeente Arnhem voorstaat. In de Notitie herijking VRONT
lijken opstellers daaraan voorbij te gaan: ‘De opbouw van nieuwe democratische verhoudingen
in Kimberley kan door ons ondersteund worden door middel van de bestaande programma’s
voor Gemeentelijke Internationale Samenwerking (GIS). Tegelijkertijd geeft een verdere ondersteuning – maar dan tezamen met de gemeente Kimberley – aan de KCA de mogelijkheid verder
te werken aan de belangenbehartiging van de zwarte bevolking. Daarmee investeren wij in de
‘civil society’ van deze lokale democratie in opbouw.’
Ondanks het feit dus dat de Kimberley
Civic Association zelf heeft aangegeven
aan de opbouw van de ‘civil society’
prioriteit te willen geven boven deelname
aan een gemengd stadsbestuur, is het de
gemeente Arnhem dus blijkbaar alles aan
gelegen om in haar contact met Kimberley
een een-op-een relatie met het gemeentebestuur aldaar te krijgen en niet om een
directe ondersteuningsrelatie met de KCA
te blijven onderhouden: ‘De gemeente
Kimberley heeft positief op onze voorstellen gereageerd. Over vorm en inhoud van
een samenwerking in deze zin zijn contacten gaande. Er ligt inmiddels een B&W-besluit over de
voortzetting van het project. Kortheidshalve verwijs ik naar deze nota. In september/oktober is
een missie naar Kimberley gepland om het samenwerkingsproject definitief uit te werken.’

Werkgroep Arnhem-Kimberley
De gemeente Arnhem mag dan binnen het nieuw te voeren VRONT-beleid ruimte hebben
opengelaten voor de relatie met Kimberley, dat wil nog niet zeggen dat daar onder de Arnhemse
bevolking enthousiasme voor te vinden is. Tot die conclusie komt ook de Werkgroep ArnhemKimberly die al sinds maart ’96 probeert draagvlak te vinden onder Arnhemse organisaties en
instellingen voor een op te zetten huisvestingsproject in Kimberley.
Na een half jaar vruchteloos proberen, besluit het driemanschap (Bert Oostveen, Jaap Huurman
en voormalig wethouder Gerard Velthuizen) zich eind september te richten tot de Stichting
Arnhem-Lima: ‘Wij blijven er heil in zien organisaties en instellingen in Arnhem en omstreken
warm te maken voor een project in de sfeer van ‘wonen’. Anderzijds willen we in het licht van
onze beperkte menskracht niet te veel tijd en energie kwijt zijn met organisatorische en voorwaardenscheppende activiteiten. Tegen deze achtergrond willen wij u de gedachte ter overweging voorleggen meer internationale samenwerkingen onder de vleugels van uw stichting te
laten opereren. Dit kan betekenen dat uw bestuur meer als faciliterende koepel optreedt en dat
naast onze werkgroep ook ‘Arnhem-Lima’ als uitvoerende werkgroep van u gebruik gaat
maken.’
Het voorstel roept verbazing op omdat de Stichting Arnhem-Lima zich uitdrukkelijk richt op de
problematiek van Villa El Salvador, de krottenwijk net buiten de Peruaanse hoofdstad Lima.
Verwacht zou worden dat het Platform VOMMM met die vraag benaderd zou worden, wat met
een lidmaatschap van de Werkgroep eenvoudig opgelost zou kunnen zijn. Alleen, het Platform
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is geen formele rechtspersoon wat een barrière zou kunnen wezen bij het toekennen van
subsidies door bijvoorbeeld de VNG.

Gehandicaptenraad en Helen Bishop Home
Los van deze initiatieven ontstaat in het najaar van 1996 contact tussen het Helen Bishop
Orthopaedic Aftercare Home in Kimberley en de Arnhemse Gehandicaptenraad. Na een tip van
Jan Ram van Bureau Vront heeft de Gehandicaptenraad contact gezocht met de Association for
Physically Disabled over de mogelijke uitwisseling van ervaringen. Al snel volgt daarop een
uitnodiging om naar Kimberley te komen voor een nadere kennismaking en om het Helen
Bishop Home te bezoeken, een instituut waar gehandicapten leren om zich in de maatschappij te
handhaven.
Twee leden van de Arnhemse Gehandicaptenraad, Pim Grooten en Henk Huisman, die al van 5
tot 19 november in Zuid-Afrtika verblijven in verband met een theatervoorstelling, reizen op 11
november af uit Kaapstad voor een driedaags bezoek aan Kimberley: ‘In de uitwisseling zal een
aantal onderwerpen centraal staan. Het betreft deels zaken als toegankelijkheid en voorzieningen, maar het accent zal vooral ook liggen
op ’houding’ en ‘onafhankelijkheid’. Enigszins
greep hebben op het eigen leven betekent al onafhankelijkheid, hoeveel assistentie er in welke
omstandigheden ook nodig is. Mensen met een
handicap kunnen deze overdragen, niet alleen
door woorden, maar vooral door ontmoeting
en uitwisseling. Op dat niveau kunnen zowel
Arnhemmers als Kimberley(anen) hun voordeel
doen met deze uitwisseling.’
Het bezoek wordt door de deelnemers in zowel
Arnhem als Kimberley als een succes ervaren.
Toch zal ook dit contact verwateren en als een
eenmalig contact in de boeken verdwijnen.
Helen Bishop Orthopaedic Aftercare Home

Opnieuw gemeentedelegatie naar Kimberley
In november ’96 vertrekt opnieuw een delegatie naar Kimberley. En opnieuw is Jan Ram van
Burau Vront van de partij, die samen met zijn Nijmeegse collega Corrie de Haas de vorderingen
wil bestuderen die na de plaatselijke verkiezingen in Kimberley geboekt zijn. In hun kielzog
reizen Jaap Huurman van de Werkgroep Arnhem-Kimberley in oprichting mee, samen met
Johan Biemans uit Wageningen, die zich in zijn woonplaats inzet voor de problematiek in ZuidAfrika.
Na terugkomt wijdt Carine ten Cate van de Arnhemse Courant een uitgebreid artikel aan hun
wederwaardigheden. Onder de kop ‘Nieuwe ervaringen Gelderse delegatie; gemeentebestuur
Kimberley moet nog leren omgaan met inspraak’ doet zij verslag van wat de bezoekers tot hun
spijt moeten vaststellen, namelijk dat de Kimberley Civic Association en het gemeentebestuur
van Kimberley in de tussentijd alleen maar verder uit elkaar zijn gegroeid. Beleidsambtenaar
Jan Ram in het bewuste artikel: ‘We hebben een heel nieuwe situatie aangetroffen en dit was
ons van tevoren niet in die mate bekend. Voor de ‘civics’ die altijd het geluid aan de basis
hebben vertolkt en dus de mond van het volk zijn, is nu van de kant van de regering, het
provinciaal bestuur en de gemeenteraad een nieuwe structuur neergezet. Het werken volgens
die structuur gaat gepaard met groeistuipjes. Iedereen in Kimberley moet nog leren hoe een
democratie werkt en dat je geluiden uit de oppositie serieus behoort te nemen. Je kunt in Kimberley nog niet spreken van een democratie. Men is slechts begonnen die in gang te zetten.’
In het vorige hoofdstuk over de Notitie herijking Vront, hebben we kunnen vaststellen dat
democratie inderdaad een proces is dat met vallen en opstaan tot stand komt. En eenmaal bereikt
is het vervolgens zaak om die verworvenheid intact te houden en, zoals Jan Ram in bovenstaand
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artikel aangeeft, de oppositie daarbij serieus te nemen. In Kimberley gaat dat proces niet minder
moeizaam: ‘Voor de civics is het een nieuw gegeven een plaats te vinden in de nog jonge
democratie. Al hun initiatieven in het verleden waren erop gericht het regime omver te werpen
en nu wordt ineens van hen gevraagd mee te werken. Dat is best lastig, ja. Aan de andere kant
is het ook niet zo, dat de mensen die hier de touwtjes in handen hebben, per definitie met goede
ideeën komen. In vergelijking met vier jaar geleden, toen ik ook in Kimberley was, is er heel wat
in beweging gezet. Zo is er door de overheid een Community Development Forum (CDF) in het
leven geroepen om de basisdemocratie handen en voeten te geven. Dit is in z’n oorsprong goed
beleid, maar we moeten ook realistisch zijn. Er worden fouten gemaakt. Wij hebben als gemeente Arnhem besloten de bewonersorganisatie KCA in ieder geval nog twee jaar te ondersteunen.
Na wat we de afgelopen dagen hebben ervaren, vinden we dat daar wel een aantal voorwaarden aan gesteld moet worden.’
Als voorstel om de groeiende tegenstelling tussen KCA en gemeentebestuur te helpen overbruggen stelt de delegatie voor om in Kimberley enkele workshops te organiseren. Verder wordt het
KCA aangeraden om niet aan de zijlijn te blijven staan en bijvoorbeeld deel te gaan uitmaken
van dat ontwikkelingsforum.
De praktijk zal echter al snel leren dat ook hier de bureaucratie zich vastzet en dat de afstand
tussen stadsbestuur en bevolking, en dan met name de zwarte bevolking en de kleurlingen van
Kimberley, een voldongen feit is. Het resultaat is, zoals we in een later hoofdstuk zullen zien,
dat levenszaken als huisvesting en een reguliere baan, de overhand krijgen boven die zo noodzakelijke basisdemocratie. En we zullen constateren dat waar de oplossing van die noden niet
binnen bereik lijkt te komen, de oude tegenstellingen tussen arm en rijk en tussen zwart en
blank weer hun tol gaan eisen.

Hoofdstuk 8

Weerslag
Uiteraard heeft de gang van zaken rond de opheffing van het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid zijn weerslag op het Platform. En wanneer Rick Jansen op 16 oktober 1996 als administratieve kracht zijn laatste Platformvergadering notuleert, omdat hij een vaste aanstelling
op een andere post bij de gemeente Arnhem heeft gevonden, ziet het dagelijks bestuur zich genoodzaakt om het voortbestaan van het Platform ter discussie te stellen.
Op 12 november zet voorzitter Bert Oostveen een zestal stellingen op papier aan de hand waarvan de Platformleden verzocht wordt zich uit te spreken. Naast de optie tot opheffing zijn dat
doorgaan op dezelfde weg en blijven proberen om via de commissie Welzijn, Sociale Zaken &
Arbeid de politiek bij vredes- en ontwikkelingswerk te betrekken. Een geheel andere optie is om
deel te gaan uitmaken van de Derde Kamer (een initiatief waar Wim Sweers van Grondvest/
Milieudefensie zich voor inzet). Een andere mogelijkheid is om de vergaderfrequentie drastisch
omlaag te brengen tot hooguit 2 à 4 keer per jaar met daarbij eventueel een paar keer per jaar
een informatieavond rond een specifiek vredesthema. De vijfde optie zou het samengaan kunnen zijn met de Stichting Arnhem-Lima of met de Werkgroep Arnhem-Kimberley, zodat daar
de beperkte energie en tijd in gestoken kan worden, eventueel de inzet zelfs concentreren op de
hulpverlening aan de bewoners van Tuzla . Het zesde en laatste idee dat Bert Oostveen oppert,
is de omvorming van het Platform tot een zelfstandige NGO (non-gouvernementele organisatie), zoals voorgesteld in de Notie herijking VRONT. Maar dat impliceert dan wel het doorsnijden van alle banden met de gemeente Arnhem.
Drie dagen later reageert de stichting Doca op de stellingen. Het bestuur van de stichting kan het
maar moeilijk verkroppen dat de gemeentelijke handelwijze voor zoveel demotivatie zorgt bij
de overige Platformleden en stelt dat ook een andere conclusie over het perspectief getrokken
kan worden namelijk: ‘dat dat perspectief er wel degelijk is, als en zolang we maar willen’. In
plaats van de opheffingsoptie te bespreken, wijst de stichting op het unieke karakter van het
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Platform en op de lange staat van dienst: ‘Het Platform VOMMM bestaat nu meer dan 10 jaar
en maakt nog steeds veel van haar oorspronkelijke doelstelling waar, namelijk het leveren van
een bijdrage aan de bewustwording van de Arnhemse bevolking’. En: ‘In een maatschappij
waarin belangenbehartiging voornamelijk een kortetermijnaktiviteit is geworden en solidariteit
op vele terreinen verdrongen is geraakt door individualisering en verzakelijking, is het zaak om
progressieve en maatschappij betrokken krachten gebundeld te houden. Het Platform is zo’n
voorbeeld van krachtenbundeling’.
Om het Platform moed in te spreken, wijst Doca op de eeuwige golfbeweging in het maatschappelijk veld: ‘Maatschappelijke ontwikkelingen hebben als gevolg van spanningen tussen kollektiviteit en individuele vrijheid door de geschiedenis heen een golfbeweging te zien gegeven. Het
is voor het Platform zaak om met het vredes- en ontwikkelingswerk zoveel mogelijk te anticiperen op betere tijden die ongetwijfeld weer zullen aanbreken. Opheffing van het samenwerkingsverband zou het Platform een deel van deze anticipatiemogelijkheden ontnemen.’

Platformkeuze
Wanneer de Platformleden op 27 november van dat jaar bijeenkomen om over de zes stellingen
te discussiëren, blijkt de veerkracht van het Platform: alle aanwezigen spreken zich uit voor
voortzetting van de adviserende taak. Ook al lijkt de gemeente daar zelf niet veel behoefte aan
te hebben, de gevoelde noodzaak om vrede en ontwikkeling
‘op de politieke agenda’ te houden, geeft bij de leden de
doorslag. Slechts één lid, Wim Sweers van Stichting
Grondvest, uit zijn twijfels over de effectiviteit van dit advieswerk, maar sluit zich niettemin aan bij de meerderheid.
Zich als Platform opheffen wegens gebrek aan waardering en
respons van gemeentezijde wordt door niemand als serieuze
optie beschouwd, net zomin als de omvorming tot een nongouvernementele organisatie zonder verdere contacten met
het gemeentebestuur. Over de frequentie van samenkomen
lopen de mening wel uiteen, waarbij het opvalt dat niemand
kiest voor minder dan vier bijeenkomsten per jaar. De helft
van de aanwezigen verkiest juist meer dan vier bijeenkomsten. Aansluiting bij of opgaan in een ander werkverband,
zoals de Stichting Arnhem-Lima of de Derde Kamer, wordt
niet wenselijk geacht. Het idee om een paar keer per jaar – al
of niet in samenwerking met de gemeente – een publieksactiviteit te organiseren, wordt daarentegen wel door alle aanwezigen omarmd. Zo ook het voorstel dat op de vergadering zelf wordt gedaan om het dagelijks bestuur (DB) mandaat te geven
waar het gaat om inspraak bij de raadscommissie Welzijn, Sociale Zaken & Arbeid.
Concluderend, aldus de notulen van die vergadering: ‘Platform blijft adviseren aan B&W (via
DB), 5 à 6 keer per jaar plenair vergaderen voorafgaand aan de raadscommissie, 2 werkconferenties per jaar organiseren in samenwerking met Bureau Vront om eventueel beleidsimpulsen
te geven.’
Zo eindigt het jaar 1996 en gaat het Platform een nieuw jaar in, met als steeds vollopende agenda’s, gebrek aan tijd en gebrek aan menskracht. Maar wel met het vaste voornemen om zich niet
uit het veld te laten slaan door een politiek die bij de waan van de dag leeft en weinig begrip
lijkt te hebben van wat vrede, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en duurzaamheid
aan lange adem vergen.
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Hoofdstuk 9

We’re in this together
1996 kan voor wat betreft het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk het jaar van de nota’s
worden genoemd. Behalve de Notitie herijking VRONT en Een vliegende kraai die in vorige
hoofdstukken al aan de orde zijn gekomen, wordt op 10 juni van dat jaar de nota We’re in this
together voor inspraak vrijgegeven.
In deze B&W-nota wordt de rol van de gemeente bij de bestrijding aan rassendiscriminatie uitgewerkt. Van de leden
van de gecombineerde commissie Vrede en Ontwikkeling
en Welzijn, Sociale Zaken & Arbeid wordt verwacht dat zij
gedurende de zomer kennis van de nota nemen opdat er in
oktober/november besluiten over genomen kunnen worden.
In de aanloop naar het raadsbesluit neemt beleidsambtenaar
Jan Ram alvast contact op met een Amsterdamse stichting
die praktijkonderzoek doet onder gemeenteambtenaren
naar (onbewuste) discriminatie. Op 28 augustus ’96 laat de
stichting weten de bij het onderzoek behorende oefening
ook in Arnhem te kunnen houden: ‘Naar aanleiding van
ons telefoongesprek d.d. heden zenden wij u hierbij informatie over de oefening Bruine Ogen Blauwe Ogen. Momenteel inventariseren wij de vraag van instellingen naar
workshops gegeven door Jane Elliott zelf. Bij voldoende
belangstelling zal mevrouw Elliott hiervoor beschikbaar
zijn van maandag 28 oktober tot vrijdag 9 november.’
In een bijlage wordt de achtergrond van het Eye to Eye-project toegelicht en blijken ook de
kosten: f 8.500 voor een tweedaagse oefening voor maximaal 35 personen, exclusief een lunch
voor alle deelnemers. Jane Elliott, een in de Verenigde Staten gevierde lerares die zich al drie
decennia inzet voor gelijke rechten voor blank en zwart, is in het najaar in Nederland voor een
serie workshops en de gemeente Arnhem besluit – ondanks de hoge kosten – aan de oefening
mee te doen: ‘De leden van de commissie zullen uitgenodigd worden aan de oefening deel te
nemen, die op woensdag 6 november a.s. plaatsvindt (9 tot 17 uur).’
Dan, op de commissievergadering van die 6 e november, blijkt de oefening te zijn afgelast vanwege gebrek aan voldoende deelnemers. De nota daarentegen moet wel worden betaald.

Inspraak
De behandeling van de nota We’re in this together door de gemeenteraad wordt pas voorzien
voor het najaar van ’96, omdat er ditmaal flink werk van de inspraak wordt gemaakt. In een
rondzendbrief van 3 juli wordt deze inspraak door B&W aangekondigd: ‘Wij hebben kennisgenomen van deze nota en besloten de nota voor overleg in het maatschappelijk veld en in onze
gemeentelijke organisatie vrij te geven. Het is daarbij van belang te weten dat wij nog geen
standpunt hebben ingenomen over de inhoud. Wij willen juist voorkomen dat de discussie over
dit onderwerp te zeer wordt belast met vooraf ingenomen standpunten. Wij nodigen u gaarne uit
de nota in uw kring te bespreken en uw mogelijke commentaar schriftelijk kenbaar te maken
vóór 14 september a.s.’.
De rondzendbrief heeft niet alleen ten doel om de maatschappelijke organisaties in Arnhem op
deze manier te betrekken bij het recente gemeentelijk antidiscriminatiebeleid. Omdat de
Werkgroep Kleurop – waarin de gemeente via Bureau Vront vertegenwoordigd is – namelijk
inmiddels bezig is met de organisatie van een antidiscriminatie-manifestatie tijdens de
Gemeentedag in september, kan de nota meteen worden meegenomen in de op die dag geplande
workshops over racismebestrijding.
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Strekking nota
De nota We’re in this together met als ondertitel De rol van de gemeente in de bestrijding van
rassendiscriminatie levert op voorhand al veel commentaar op uit het ‘maatschappelijk veld’
vanwege de beperking in de ondertitel. COC, Gehandicaptenraad en Arnhemse vrouwenorganisaties wijzen de gemeente op andere vormen van discriminatie in de sameleving en vragen zich
af waarom de opstellers van de nota die misstanden links laten liggen. Het idee om de nota van
veertien pagina’s op te stellen is afkomstig van de Adviescommissie Minderheden, een van de
dan nog functionerende adviesorganen van de gemeente: ‘Een jaar geleden heeft de Adviescommissie Minderheden zich tot de gemeente gewend met de vraag welk beleid de gemeente voert
om discriminatie in de stad tegen te gaan. Daarmee kwam dit onderwerp op de politieke agenda
te staan. De gemeente zegde toe met een notitie te komen, nadat onderzoek naar de
mogelijkheden en wenselijkheden van gemeentelijke beleidsmaatregelen was gedaan en intern
beraad daarover had plaatsgevonden. Deze notitie is daar het resultaat van.’
De Adviescommissie Minderheden kwam in 1995 uiteraard niet zomaar met de vraag naar een
ontbrekend gemeentelijk antidiscriminatiebeleid. Aanleiding was – zoals we in een vorig deel al
hebben gezien – de verkiezing een jaar eerder van een raadslid van extreemrechtse signatuur.
De nota over die aanleiding: ‘Met recht kan worden betoogd dat de haatcampagne van extreemrechts bedoeld was samenlevingsverbanden in wijken en buurten te ontwrichten. Want voor alle
grootstedelijke problemen – werkeloosheid, criminaliteit, drugsoverlast, slechte huisvesting,
verkrotte binnensteden, hoge huren enz. – werd steeds één groep verantwoordelijk gesteld: de
buitenlanders. Met simpele ‘one liners’ werd handig ingespeeld op de frustratie en onmacht van
de gewone man/vrouw en zijn/haar ongeloof in oplossingen door de gevestigde politiek.’
Weliswaar wordt in de nota gewezen op de slechts kortstondige aanwezigheid van de Centrum
Democraten (CD) in de Arnhemse gemeenteraad (in veel andere Nederlandse gemeenten vielen
de fracties aan extreem-rechtse zijde ook al snel uiteen door schandalen en onderlinge ruzies),
maar dat laat onverlet aldus de opstellers (Bureau Vront) dat maatregelen noodzakelijk zijn om
het hoofd te bieden aan het steeds weer de kop
opsteken van extreemrechts in de samenleving. Tot dan toe echter ging het daarbij om
incidentele maatregelen van gemeentewege
zoals het subsidiëren van antidiscriminatiegroepen zoals de Werkgroep 21 maart, de Anti
Fascistische Telefoonlijn van de Anti Fascistische Aktie (AFA) en het Anti Discriminatie
Bureau (ADB). Verder organiseerde de gemeente fototentoonstellingen over het thema
racisme die door scholen konden worden bezocht. Waar het nu echter om gaat, aldus de
nota, is om antidiscriminatie zowel in de Arnhemse samenleving als in de eigen ambtelijke
organisatie een structurele vorm te geven.

Aanbevelingen nota
Om die structurele aanpak vorm te kunnen geven, worden in de nota vier aanbevelingen gedaan.
Op de eerste plaats (en niet toevallig op de eerste plaats omdat de gemeente haar mogelijkheden
namelijk als beperkt ziet) dient rassendiscriminatie op wijk- en buurtniveau aangepakt te worden als onderdeel van buurtbeheer en wijksgericht werken: ‘Voorkomende rassendiscriminatie
moet op wijkniveau worden aangepakt, op de plek waar het probleem ontstaat en waar het zijn
specifieke vorm aanneemt. Wijkoverleg of wijkplatforms zijn – met de hulp van deskundige instellingen – de aangewezen instanties op dit vlak om initiatieven te nemen. Indien de aanpak
van deze problematiek met het oog op leefbaarheid in wijken een voldoende prioriteit wordt toegekend, zal het budget voor de wijk voor activiteiten aangesproken moeten worden.’
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De druk op wijkplatforms, grotendeels draaiend op vrijwilligers immers, zal met deze aanbeveling fors toenemen, niet in de laatste plaats vanwege de hoge verwachtingen die van gemeentewege zo gelegd worden op de bewonersgroepen. Datzelfde geldt ook voor de tweede aanbeveling die uit de eerste voortvloeit, namelijk het scholen en begeleiden van wijkkaders: ‘Het
probleem van rassendiscriminatie is een samenlevingsprobleem. De bestrijding op wijk- en
buurtniveau dient ondersteund te worden door scholing en begeleiding bij te ondernemen
acties. De buurt in al zijn geledingen dient zich verantwoordelijk te voelen voor de bestrijding
van voorkomende vormen van rassendiscriminatie.’ De praktijk is evenwel anders. Op buurtniveau is het organiseren van acties om die leefbaarheid te vergroten een soms schier onmogelijke en vaak ondankbare taak. Gewend als stadsbewoners zijn dat de gemeente zorg draagt voor
die leefbaarheid – daar wordt gemeentelijke belasting voor betaald is immers vaak het argument
– komt het zelf tot actie overgaan pas in beeld wanneer de te bestrijden misstand de bewoners
eigenlijk al boven het hoofd is gegroeid. Bovendien hebben veel actieve wijkbewoners de ervaring dat ze tegen de bureaucratie aanlopen wanneer ze bij de gemeente wel tijdig een wijkprobleem aankaarten.
De derde aanbeveling in de nota richt zich op de gang van zaken binnen de gemeentelijke
organisatie zelf: ‘De gemeente zorgt dat de eigen bestuurlijke en ambtelijke organisatie vrij
blijft van rassendiscriminatie. Ze neemt maatregelen om
voorkomende gevallen van rassendiscriminatie op te sporen
en uit te bannen. Positieve actie ten behoeve van een evenwichtiger verdeling in het personeelsbestand moet voortvarender worden aangepakt. Scholing en vorming van leidinggevenden en publiekscontactfunctionarissen moet een
bewuster en deskundiger tegemoet treden van allochtonen
bewerkstelligen.’
Als vierde en laatste aanbeveling wordt in de nota voorgesteld om het Arnhemse Anti Discriminatie Bureau meer
armslag te geven: ‘De positie van het ADB als uitvoeringsorgaan in de bestrijding van rassendiscriminatie verdient
enige versterking. Van het ADB wordt meer aandacht gevraagd voor de begeleiding van initiatieven op wijk- en
buurtniveau (zie aanbevelingen 1 en 2). Tevens kan daarmee
de educatieve taak in beperkte mate worden opgevoerd.’

Reactie Platform
Het Platform VOMMM is een van de eerste organisaties (er zullen er nog twaalf volgen) die op
de nota reageert. In de vergadering van 4 september ’96 wordt de nota uitgebreid bediscussieerd
en voorzitter Bert Oostveen somt in een brief van 15 september aan Bureau Vront de conclusies
op. Die zijn grotendeels positief van aard. Zo wordt, aldus de Platformleden, in de nota duidelijk
afstand genomen van de Centrum Democraten die met hun vertegenwoordiger in de gemeenteraad een smet werpen op het blazoen van de lokale democratie. Ook wordt de nota als een goed
leesbaar document gekwalificeerd waarin ook eerlijk wordt toegegeven dat de gemeente in de
voorbije jaren onvoldoende beleid ontwikkeld heeft op het gebied van racismebestrijding. Wel
stelt het Platform daarbij de vraag die te verwachten viel, namelijk ‘waarom de nota zich
beperkt tot rassendiscriminatie en niet verbreed is naar discriminatie op grond van geslacht,
seksuele geaardheid, religie etc.’
Ook onderschrijven de leden de aanbeveling in de nota om rassendiscriminatie primair op buurten wijkniveau aan te pakken. Echter met de aantekening dat racisme ‘zijn wortels in belangrijke
mate vindt in sociaaleconomische factoren, terwijl – ook in de voorliggende nota – oplossingen
eerder in sociaal-culturele maatregelen worden gezocht.’
Twee opmerkingen op praktisch gebied heeft het Platform echter ook: ‘In de nota dient aangegeven te worden hoe de gemeente de relatie ziet tussen haar eigen beleid op het gebied van rassendiscriminatie en de activiteiten van politie en justitie, die zich met de uitvoering/handhaving
van een deel van dit beleid bezighouden.’
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De tweede aanbeveling doet wrang aan omdat hij tien jaar eerder ook al is gedaan: ‘Meer aandacht zou besteed kunnen worden aan het beleid van de Gemeente op dit gebied naar scholen.
In het kader van de ‘vredesopvoeding’ is daar in het verleden wel aandacht aan besteed (vooroordelen etc.), maar een nieuwe impuls zou hier op zijn plaats zijn.’
In het voorstel in de nota om antiracismebeleid onder te brengen bij Bureau Vront, kan het
Platform zich wel vinden, evenals het voorstel om het Anti Discirminatie Bureau meer
financiële armslag te geven, maar: ‘Wij hebben grote bezwaren tegen het hiervoor gebruiken
van bestaande formatie en geld uit de stelpost van Vront, dat tot op heden ingezet wordt voor
vredesvraagstukken.’
Gelet op wat in de voorgaande hoofdstukken aan de orde is gekomen rond de bezuinigingsoperatie van de gemeente Arnhem, heeft laatstgenoemd bezwaar eerder het karakter van een
achterhoedegevecht, maar de leden willen het toch maar weer eens gezegd hebben.

Reactie Bureau Vront
Het Bureau Vront reageert pas twee maanden later op het commentaar van het Platform in de
vorm van een rondschrijven: ‘Van uw organisatie of instelling heb ik een schriftelijke reactie op
de gemeentelijke discussienota over rassendiscriminatie ontvangen. Ook andere hebben gereageerd. In totaal zijn 13 commentaren uitgebracht. Ik meen er goed aan te doen u een overzicht
te geven van deze schriftelijke commentaren. U kunt zich
dan een beeld vormen van wat anderen over deze nota
hebben geschreven. Dat lijkt mij in het belang van de verdere discussie over het te vormen beleid.’
Bij de brief zijn de gebundelde reacties gevoegd van maatschappelijke organisaties in Arnhem die zich betrokken
voelen bij de materie, variërend van welzijnsorganisaties
en buurtcomités tot kerken en onderwijsinstellingen. Ook
is een enquête toegevoegd die het bureau Companen in
september in opdracht van de Stichting Dialoog telefonisch onder honderd willekeurige Arnhemmers heeft gehouden. De uitslag van die enquête – hoezeer beperkt qua
omvang ook – is hoopgevend in die zin dat bijna negen
van de tien respondenten vinden dat racisme niet thuishoort in een samenleving en dat zeven van de tien ondervraagden vinden dat wijkbewoners zelf meer moeten doen
om discriminatie en vooroordelen in hun wijk tegen te
gaan. Tegelijkertijd vinden bijna negen op de tien geënquêteerden dat de gemeente het voortouw moet nemen bij
racismebestrijding en zijn acht op de tien van mening dat ‘mensen discriminerende opmerkingen over buitenlanders maken uit onwetendheid of onvrede over de eigen situatie en niet
omdat ze racistisch zijn.’

Hoofdstuk 10

Kleurop
Wanneer de Werkgroep Kleurop op 4 april 1996 voor de eerste maal bijeenkomt ter voorbereiding van de Gemeentedag in september – dat wil zeggen voor dat deel van de Gemeentedag
waarin het antidiscriminatiebeleid van de gemeente Arnhem voor het publiek zichtbaar moet
worden gemaakt – telt de groep acht leden: Nettie Hulsbos namens Stichting Arnhem-Lima, Ed
Bruinvis namen het Platform VOMMM en de stichting Doca, Jan Ram en Olaf Robben vanuit
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het gemeentelijk Bureau Vront, Cor Berkhout namens het asielzoekerscentrum Arnhem-Zuid
(AZC) (later dat jaar opgevolgd door Marion Menger), Bert Rigtering namens Werkgroep 21
maart (later aangevuld met Anne Lenders) en tenslotte Herbert Baars namens het Anti
Discriminatie Bureau (ADB). Ook Mark Frencken van De Vonk is uitgenodigd voor deze eerste
bijeenkomst, maar hij geeft de voorrang aan de antifascisme-activiteiten van De Vonk zelf.
He thema van de landelijke Gemeentedag in ’96 is Sport & recreatie en besloten wordt om het
aanbod aan activiteiten in elk geval gevarieerder te maken dan in het jaar ervoor, toen Verkeer
en vervoer het thema was. Door middel van workshops bijvoorbeeld kan het publiek actiever
betrokken worden bij antiracisme en de bestrijding van andere vormen van discriminatie.
Ook de informatiemarkt kan breder van opzet worden dan het jaar ervoor door er nu ook
expliciet allochtone organisaties bij te betrekken, zo meent de werkgroep. Net als in 1995 kan
de hal van het stadhuis gebruikt worden voor fototentoonstellingen, zo heeft de gemeente
inmiddels laten weten. Daardoor kan de Stichting Arnhem-Lima er net als in het jaar ervoor
haar expositie over Villa El Salvador opbouwen, kan de Academie voor Bouwkunst gevraagd
worden een tentoonstelling in te richten naar
aanleiding van het bezoek van studenten van
deze opleiding aan Ethiopië (in het kader van
het internationale huisvestingsproject Habitat
2) en kan ook de delegatie die Kimberley
bezocht, voor het nodige expositiemateriaal
zorgen.
De stichting Vredeseducatie in Utrecht waaraan de gemeente Arnhem enkele jaren ervoor
haar Vredesbus heeft overgedaan, zal gevraagd
worden om met die bus voor een dag naar Arnhem te komen. Inmiddels is het interieur van de
bus namelijk heringericht rond het thema discriminatie en draagt hij ter gelegenheid hiervan de
naam De Gewoon Vreemd Express. En omdat het ADB in 1996 tien jaar bestaat, kan de
Gemeentedag aangegrepen worden om extra aandacht te schenken aan deze faciliteit. Tenslotte
wordt het AZC verzocht om te bezien in hoeverre vluchtelingen, eventueel bijgestaan door
Stichting Vluchtelingenwerk, bereid zijn om hun verhaal te doen aan het Arnhemse publiek.
Een verzoek dat uiteindelijk zonder succes blijft vanwege de traumatische achtergronden bij
veel asielzoekers.

Programma Gemeentedag rond
Wanneer de werkgroep een maand later opnieuw bijeenkomt, kan het programma voor september grotendeels worden ingevuld. Daarop verzorgt de gemeente op 29 mei ’96 een rondzendbrief aan alle organisaties in Arnhem die zich bezighouden met mensenrechten en de multiculturele samenleving: ‘Net als de vorige twee jaar zijn wij weer van plan in september een multiculturele aktiviteiten- en informatiemarkt in en om het Stadhuis te organiseren. En net als de
vorige keer kiezen wij weer voor de datum van de landelijke Gemeentedag die dit jaar op zaterdag 21 september wordt gehouden van 10 tot 16 uur. Op deze dag openen gemeenten in heel
Nederland hun deuren om het publiek te informeren over het werk dat gemeenten doen. Dit jaar
staat de Gemeentedag in het teken van ‘sport en recreatie’. Arnhem legt er dit jaar nog een
schepje bovenop want staatssecretaris Terpstra heeft onze stad uitgekozen om deze landelijke
manifestatie van gemeenten te openen.
Dat wij met ons multicultureel evenement weer aansluiten bij de Gemeentedag is niet vanwege
een louter inhoudelijke reden. Ons motief is puur zelfzuchtig: er komt altijd veel publiek op de
Gemeentedag af. Daarvan kunnen wij profiteren om te laten zien, horen en beleven wat Arnhemmers zoal doen voor minder bevoorrechten in de wereld om ons heen, dichtbij en veraf. Wij
hopen natuurlijk dat dat meer Arnhemmers zal stimuleren om ook een steentje bij te dragen aan
meer rechtvaardigheid en veiligheid in de wereld.’
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Onder het nodige voorbehoud worden in de brief vier workshops aangekondigd: ‘discriminatie
in de sport’, ‘aanpassen of inpassen’, ‘de rol van de gemeente in de bestrijding van rassendiscriminatie’ en ‘niet-Nederlandse dansen’.
Laatstgenoemd onderwerp sluit niet alleen aan bij het landelijke thema, maar houdt ook verband
met het plan om tijdens de informatiemarkt aandacht te vragen voor spelletjes en spelen uit
andere culturen.
Op 28 augustus laat de gemeente een persbericht uitgaan waarin het programma publiekelijk
wordt gemaakt: ‘KLEUROP is bedoeld om Arnhemmers te informeren over de vele groepen en
groepjes in onze stad die zich inzetten voor vrede en veiligheid, mensenrechten, de derde
wereld, duurzame ontwikkeling, de positie van minderheden en tegen racisme en discriminatie.
Zij vullen een rij marktkramen met hun boodschappen aan het publiek. Wie ook iets voor anderen, ver weg of dichtbij, wil doen vindt op de markt een ruim overzicht van mogelijkheden om
zich te oriënteren.
Het belooft een levendige markt te worden, want de informatie wordt begeleid met verschillende
optredens van dans- en muziekgroepen van de Hogeschool voor de Kunsten. Zo valt te genieten
van de Flamenco dansgroep ‘Estrella’, het trio ‘de Danson’ en de slagwerkgroep ‘De slag om
Arnhem’. Het programma van de dag wordt ‘aan elkaar gepraat’ door de Amsterdamse
cabaretier Karim Mounir. Hij geeft in korte monologen zijn verrassende en humoristische kijk
op typisch Nederlandse gewoonten en gedragingen die er door de bril van de buitenlander toch
niet zo gewoon meer uitzien.’
Op diezelfde dag gaat een uitnodiging uit aan alle basisscholen in Arnhem om de De Gewoon
Vreemd Express te bezoeken en met de leerlingen deel te nemen aan het spelletjesprogramma
om hen op die manier met spelen uit andere culturen te laten kennismaken.
Een week later is ook het workshopprogramma rond en gaan ook daar de uitnodigingen voor de
deur uit. Naast de meer praktische workshop over dansen, zijn er drie discussie-onderdelen
waarvoor inmiddels de voorzitters zijn gevonden. Voor de bijeenkomst Aanpassen of inpassen
is de Nijmeegse hoogleraar Willem van Genugten bereid gevonden als ‘ondervrager’ op te
treden: ‘De ondervraging moet antwoorden geven over de wijze waarop buitenlanders het best
tot hun recht komen in onze samenleving en welk model hun de meeste kansen biedt zich in onze
samenleving te ontwikkelen en thuis te voelen.’
Voor de workshop met als titel Rassendiscriminatie in de sport zal de journalist Fred Gerritsen
als discussieleider optreden: ‘Vertegenwoordigers uit de wereld van de sporters, scheidsrechters, sportbestuurders, supporters, sportbonden en sportkoepels vertellen over hun ervaringen
en over wat in hun kring gebeurt aan het voorkomen en bestrijden van (uitingen van) discriminatie. Zij gaan niet alleen met elkaar in discussie, bezoekers van dit discussie-uur kunnen hun
ervaringen vertellen en reageren op de ‘deskundigen’.’
Stichting Dialoog zal voor de derde workshop met als titel Rassendiscriminatie en gemeentelijk
beleid de leiding op zich nemen: ‘Een zojuist verschenen gemeentelijke nota vormt het onderwerp van de discussie, die gevoerd zal worden met actieve wijkkaders en instellingen en organisaties die betrokken zijn bij het vraagstuk van rassendiscriminatie. Maar ook ’gewone’ Arnhemmers zijn welkom bij de deze discussie.’

De dag zelf
Wanneer zaterdag 21 september aanbreekt, is het stadhuis al om 7 uur open om de organisaties
in de gelegenheid te stellen hun kramen in te richten en de diverse fotopanelen op te stellen. De
dag zelf verloopt volgens plan, markt en workshops worden goed bezocht en alle deelnemers
aan de verschillende onderdelen doen hun best om van de dag een succes te maken. Toch ontbreekt het elan. Alsof het evenement niet zozeer een stap vooruit is (de eerste fase immers van
een nieuw gemeentelijk beleid, ditmaal op het terrein van racismebestrijding), maar eerder een
afsluiting van iets dat toch al op zijn einde loopt. In de Platformvergadering van 16 oktober
waar de evaluatie van de Gemeentedag aan de orde komt, zijn de aanwezigen er ook kort over
en komen details en een mogelijke reactie richting gemeentebestuur niet eens aan de orde. En
wanneer het gemeentebestuur het jaar erop besluit om de Gemeentedag niet langer in Arnhem te
organiseren, doet dat niet eens meer stof opwaaien.
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Hoofdstuk 11

Afscheid van de commissie Vront
1997 is het jaar waarin het Platform VOMMM zich gedwongen ziet zelfstandig verder te koersen. Het gemeentelijk Bureau Vront biedt nog wel aan om naar een betaalde administratieve
kracht op parttimebasis te helpen zoeken nu Rick Jansen elders in het gemeenteapparaat een
aanstelling gevonden heeft, maar de breed opgestelde profielschets blijkt vooralsnog geen geïnteresseerden op te leveren. Bovendien zal het niet lang meer duren voordat Bureau Vront ook
zelf ten prooi valt aan de bezuinigingswoede bij de gemeente Arnhem, zoals we in een volgend
hoofdstuk zullen zien.
Op de eerste Platformvergadering van het nieuwe jaar (23 januari) wordt daarom besloten dat
Ed Bruinvis het administratieve werk op zich neemt in de functie van secretaris. En omdat Bert
Oostveen heeft aangekondigd terug te willen treden als voorzitter, wordt Jakob Wedemeijer
gevraagd het voorzitterschap van het Platform op zich te nemen. Voorgedragen door Wim
Sweers van Stichting Grondvest, lijkt hij een goede opvolger voor Bert Oostveen te zijn gezien
zijn ervaringen op het gebied van mensenrechten- en Derde Kamer-activiteiten. Dat hij bij geen
van de Platformorganisaties werkzaam is, wordt als een voordeel gezien: een voorzitter op enige
afstand kan de slagkracht van het Platform misschien wel vergroten. Toch zal al snel blijken dat
kennis van de vele ins and outs van het Platform een voorwaarde is om een dergelijke bestuursfunctie goed te kunnen uitoefenen en Jakob Wedemeijer zal dan ook na korte tijd aangeven zich
op zijn taak verkeken te hebben.

Voortgang
Hoewel er van de kant van het gemeentebestuur dus weinig belangstelling meer is voor een
actief vredes- en ontwikkelingsbeleid, gaat het Platform voort op de tien jaar eerder ingeslagen
weg. Dat wil zeggen: organisaties buiten het Platform worden uitgenodigd deel te nemen aan
campagnes en bijeenkomsten en organisaties binnen het Platform worden ondersteund bij hun
subsidieaanvragen. Zo wordt het NJMO (Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling),
waarmee al een paar jaar contact is, in het Platform uitgenodigd (door tijdgebrek bij de organisatie een vergeefs verzoek) en worden de plaatselijke EcoTeams, de Gelderse Milieufederatie en
het Consulentschap Milieu en Natuureducatie benaderd met het voorstel om bijeen te komen
rond het thema Lokale Agenda 21, de plaatselijke invulling van de Rio-akkoorden over
duurzame ontwikkeling.
Om de lidorganisaties van het Platform te ondersteunen wordt in de raadscommissie Welzijn en
Sociale Zaken & Arbeid gepleit voor het ondersteunen van internationale contacten. Soms met
succes, soms zonder. Zo krijgt na de inspraak van de Platformleden het Nicaragua Projekt een
subsidie voor het opzetten van een financierings- en bewustwordingsproject, net als een
scholenproject op Sri Lanka, terwijl voor een opvangproject voor prostituees in Thailand geen
gemeentegeld beschikbaar wordt gesteld, net zomin als voor het landelijk Beat-it-Festival tegen
racisme.
En ondanks het feit dat de gemeenteraad al meermaals aangegeven heeft zijn prioriteiten elders te
leggen dan bij het grensoverschrijdende Platformwerk, besluiten de Platformleden toch om met het
oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 1998,
alle fracties in de raad weer te benaderen met het
verzoek de vredes- en ontwikkelingsproblematiek
op te nemen in de verkiezingspro-gramma’s: ‘We
zouden het op prijs stellen als de politieke partijen
in hun verkiezingsprogramma’s aan de burgers van
Arnhem opnieuw zouden duidelijk maken dat de
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gemeente Arnhem, zoals honderden andere in den lande, een rol heeft te vervullen op deze
beleidsterreinen en dat zij daarbij graag de expertise van het particulier initiatief op enigerlei
wijze betrekt. Over de wijze waarop die rol het beste kan worden beschreven, treden wij graag
met u in overleg.’
Op dit rondschrijven van Bert Oostveen in april zal geen enkele reactie komen, maar het
illustreert wel de vasthoudendheid van het Platform om de vier beleidsvelden onder de aandacht
van de plaatselijke politiek te houden.
Om ook de Arnhemse bevolking geïnformeerd te houden over het vredes- en ontwikkelingswerk van het Platform, wordt in dezelfde maand besloten om een informatieboekje samen te
stellen, waarin niet alleen de Platformthematiek aan de orde wordt gesteld, maar waarin ook alle
Platformorganisaties zich zullen presenteren.
En, ook niet onbelangrijk, in die aprilmaand staan
Platformleden aan de wieg van het Arnhems Platform
Naar een Ander Europa, de plaatselijke afdeling van het
landelijk Platform Naar een Ander Europa. Initiatiefnemers Wim Sweers (namens Stichting Grondvest), Aris
Kon (namens PSP’92), Douwe Bouma (namens de
Infowinkel) en Jakob Wedemeijer (namens de Socialistische Arbeiderspartij, SAP) in hun rondschrijven: ‘Het
Platform Naar een Ander Europa is een campagne gestart voor een sociaal, democratisch, groen, vreedzaam
en feministisch Europa. Het platform is een bonte schakering van politieke partijen, vrouwengroepen, milieubewegingen, solidariteitsgroepen met vluchtelingen en Derde Wereld, belangenorganisaties, NGO’s en vredesgroeperingen, opgericht om tegenwicht te geven aan de bijna kritiekloze verering van het
huidige Europese eenwordingsproces.’
Aanleiding voor de campagne is de Europese top die op 16 en 17 juni ‘97 in Amsterdam wordt
gehouden met twee belangrijke maatregelen op het programma: de invoering van de euro en het
uitbreiden van de bevoegdheden van politie en justitie in Europees verband.
De Arnhemse afdeling stelt geïnteresseerden voor om aanwezig te zijn bij de oprichtingsvergadering op 2 mei 1997 en daarbij tevens plannen uit te werken voor een informatieavond in Arnhem en een protestmars van Arnhem naar Wageningen tegen de toenemende werkeloosheid in
Europa. In Amsterdam zal dan op 14 juni een internationaal treffen zijn met andere Europese
organisaties voor een Ander Europa.

Officieel afscheid van raadscommissie Vrede en Ontwikkeling
In het licht van het voorgaande doet het wat wrang en achterhaald aan wanneer de Platformorganisaties op 9 april 1997 een brief ontvangen van Bureau Vront waarin zij uitgenodigd
worden voor een bijeenkomst in het stadhuis op 23 april. Op die bijeenkomst zal officieel afscheid genomen worden van de Commissie Vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking, zo vermeldt het rondschrijven: ‘Op 9 maart 1987 stelde de gemeenteraad van Arnhem een
verordening vast ‘regelende de taak, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de commissie van advies ex artikel 61 van de gemeentewet voor vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking’. Op 11 december 1995 besloot de gemeenteraad deze commissie VRONT, zoals
zij was gaan heten, op te heffen. Het officiële opheffingsbesluit zal op 12 mei a.s. in de raad
worden vastgesteld.’
Het programma van die avond, hoewel formeel een bijeenkomst van de commissie Welzijn en
Sociale Zaken en Arbeid, draagt een feestelijk karakter: ‘De bijeenkomst staat in het teken van
de opheffing van de commissie VRONT en het afscheid van de leden. Wij doen dat met een enkel
toespraakje, een drankje en muziek uit Zuid-Afrika.’
Voor de Platformleden is er weinig reden voor een feestje, terwijl de muziek uit Zuid-Afrika
eigenlijk een heel ander onderdeel van de bijeenkomst opluistert, namelijk een overzicht van de
activiteiten binnen het gemeentelijk Arnhem-Kimberley project. Weliswaar een beleidsonderArnhem Mondiaal
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deel waar het Platform veel affectie mee heeft, maar dat met het eigenlijke onderwerp van de
avond toch weinig te maken heeft. Over het feitelijke thema wijdt de uitnodiging uit als betrof
het een feestje van een jubilaris: ‘De commissie was een ontmoetingspunt waar actieve, betrokken burgers en bestuurders elkaar troffen met een gemeenschappelijk doel: de wereld om ons
heen, dichtbij en veraf, een beetje veiliger, leefbaarder en rechtvaardiger maken. En wel vanuit
de notie dat dit streven juist zijn kracht en basis ontleent aan wat mensen gezamenlijk in hun
eigen leefomgeving doen, nalaten, over hebben voor anderen.’
Niettemin toont Bert Oostveen zich bereid aan het programma deel te nemen met het houden
van een toespraakje, maar niet nadat het Platform op 17 april een persbericht uitbrengt over de
afscheidsavond: ‘Eind ’95 oordeelde het gemeentebestuur dat de geijkte inspraakmogelijkheden
evengoed die adviesfunctie hadden. Zij schafte vervolgens de raadscommissie weer af (zoals zij
overigens dat jaar tal van adviescommissies afschafte). Het Platform werd vervolgens aangehangen aan de commissie voor Welzijn en Sociale Zaken & Arbeid. Omdat deze gang van zaken
weinig reden gaf voor vreugde bij de vredes- en derde wereldorganisaties in Arnhem en er
bovendien nooit afscheid was genomen van de commissieleden, heeft B&W van Arnhem het
plan opgevat daar een speciale avond aan te wijden met toespraken en muziek.’

Kritische terugblik
Op de bewuste avond van de 23e april laat Bert Oostveen de voorbije periode de revue passeren
en noemt hij de hoogtepunten vanaf 1983, toen de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen
zich met het Vredesprogramma Arnhem tot het gemeentebestuur wendden: de Vredesbus, de
brochure Arnhem en de moderne oorlog en de stedenband met Gera, toen nog achter het IJzeren
Gordijn gelegen en uiteraard de oprichting van het Platform Vrede en Ontwikkeling en de
instelling van de commissie Vront.
Toch ontkomt hij er niet aan om ook de teleurstelling onder woorden te brengen die de
Platformleden ervaren hebben als gevolg van de groeiende desinteresse bij het gemeentebestuur
voor een plaatselijk vredes- en ontwikkelingsbeleid: ‘Vanuit mijn beroep als ontwikkelingsadviseur kon ik me een concentratie door
de Gemeente Arnhem op haar kerntaken wel
voorstellen. Maar uit oogpunt van het – bij dit
soort samenwerkingsverbanden – minstens zo
belangrijke relatiemanagement naar de
civiele groepen binnen de gemeente, begreep
ik er minder van. Ook uit oogpunt van kennismanagement is het op afstand zetten van het
particulier initiatief geen goede zaak, of dat
nu de milieuraad, de seniorenraad of het
opheffen van een commissie VRONT betreft.’
Stadhuis Arnhem
Met te wijzen op de Verenging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) die meermaals de noodzaak van een hechte samenwerking met het particulier initiatief heeft beklemtoond en het aanhalen van het door de gemeenteraad unaniem aangenomen Arnhem Appel waarin die noodzaak eveneens staat omschreven, sluit hij zijn betoog af.
De aanwezigen – eens of oneens met de stellingname van de Platformvoorzitter – zullen echter
beseft hebben dat bij een afscheid een terugblik thuishoort, maar zullen de volgende dag weer
tot de orde van de dag zijn overgegaan, want op de toespraak van Bert Oostveen komt van gemeentezijde geen enkele reactie.
Dat beseft ook Daan van de Meeberg, voormalig wethouder van Sociale Zaken en initiatiefnemer van het instellen van een Arnhems vredesplatform en de raadscommissie Vrede en
Ontwikkeling. Hij blikt, net als Bert Oostveen in zijn toespraak, terug op de hoogtepunten in de
voorbije periode, maar eindigt zijn voordracht met de hoop uit te spreken dat het Arnhemse
vredes- en ontwikkelingsbeleid toch – zij het via een andere weg – in stand blijft: ‘Ik wil de
commissie- en platformleden en de medewerkers van Bureau VRONT hartelijk danken voor hun
bijdragen aan hetgeen op dit gebied in de afgelopen tien jaar tot stand werd gebracht. En ik
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spreek de hoop en de verwachting uit, dat de commissie welzijn de ingeslagen weg zal
vervolgen. Want dat is Arnhem aan zichzelf verplicht als voormalige frontstad en als huidige
vredesstad, maar ook als Peace Messenger van de Verenigde Naties en als drager van de
Europaprijs!’
De rede van Daan van de Meeberg oogst weliswaar applaus, maar ook wat zijn daarin uitgesproken hoop en verwachting betreft weten de aanwezigen wel beter.

Hoofdstuk 12

Opheffing Bureau Vront
Op 23 mei 1997 verschijnt van de hand van Jan Ram, beleidsambtenaar bij Bureau Vront dat
onderdeel is van de gemeentelijke Bestuursdienst in Arnhem, een vijf pagina’s tellend verslag
van de afscheidsbijeenkomst die in het vorige hoofdstuk aan de orde kwam. Niets wijst in dat
stuk op het naderende einde van Bureau Vront. Wel is opmerkelijk dat aan het afscheid van de
Commissie vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking zelf slechts tien regels worden
gewijd. De overige vier pagina’s gaan over het Arnhemse Kimberley-project, waarvan Jan Ram
op dat moment nog hoopt dat het een project van blijvende aard is waarmee Arnhem zich toch
nog als een bij internationale vraagstukken betrokken gemeente kan profileren.
De brief die hij drie dagen later laat uitgaan, slaat bij de Platformorganisaties dan ook in als een
bom. Onder de kop ‘Voorstel tot beëindiging van het bureau VRONT’ schrijft Jan Ram aan de
‘organisaties en instellingen die betrokken zijn bij het VRONT-beleid van de gemeente Arnhem’
tot hun schrik: ‘Het gemeentebestuur is van plan de ambtelijke ondersteuning voor vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking te beëindigen. Dit voornemen is uitgesproken in
de zgn. Voorjaarsnota. Daarin is de balans opgemaakt van de financiële positie in de gemeente.
Om tot een sluitende begroting in 1998 te komen, wordt een pakket bezuinigingen voorgesteld
ter grootte van f 7,8 miljoen. Een overzicht daarvan ontvangt u als bijlage.
Het voorstel uit mijn dienst, de Bestuursdienst, om het bureau VRONT op te heffen is door het
college van B&W overgenomen. Het programmabudget van ca. f 75.000 blijft wel gehandhaafd.
Hoe deze gelden in de toekomst hun weg naar projecten en organisaties zullen vinden, is nog
onduidelijk. Wel is duidelijk dat het college van B&W een punt willen zetten achter zijn actieve
rol van de afgelopen 15 jaar op het terrein van vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking. Definitieve besluiten over het pakket maatregelen zullen worden genomen bij de behandeling van de begroting 1998 op 10 en 11 november a.s. Indien de Raad akkoord gaat met het
voorstel, zal het bureau VRONT uiterlijk 1-1-1999 gesloten moeten zijn.’
Een blik in de bijlage leert dat B&W niet f 75.000 reserveert voor ondersteuning van het
plaatselijke vredes- en ontwikkelingswerk, maar f 120.000. Dat doet echter niets af aan het feit
dat de structuur van dit werk een zware slag wordt toegebracht. Het Platform, toch al ontdaan
van politieke steun, dreigt nu ook de ambtelijke ondersteuning te verliezen, want zoveel is wel
duidelijk, dat wanneer de gemeenteraad akkoord gaat met het voornemen van B&W, Jan Ram
en Olaf Robben als de twee Vront-ambtenaren op zoek zullen moeten gaan naar een andere
post, hetzij binnen dan wel buiten de gemeente.

Reactie Platform
Uiteraard staat het voornemen van B&W prominent op de agenda wanneer het Platform twee
weken later, op 11 juni, in vergadering bijeenkomt. De agenda voor die vergadering gaat op 1
juni uit, maar wat Platformbestuur noch leden op dat moment weten, is dat de gemeenteraad op
2 juni al een principebesluit zal nemen over de voorgestelde opheffing van Bureau Vront. Het
Platform is er doodeenvoudig niet over geïnformeerd, maar ook de plaatselijke pers is dan nog
onwetend over dit voornemen. Pas wanneer het Platformbestuur op 2 juni bijeenkomt om de
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vergadering van 11 juni voor te bereiden, blijkt dat op diezelfde avond, geheel in strijd dus met
de data van 10 en 11 november die Jan Ram in zijn brief aan het Platform schrijft, een en ander
al in de gemeenteraad is voorbesproken. De gang van zaken brengt het Platformbestuur ertoe
een verklaring aan de leden uit te brengen: ‘Het DB betreurt het dat voor de zoveelste keer
informatie van en communicatie met de Gemeente Arnhem op essentieel punt ernstig
tekortschiet. Het valt langzamerhand niet mee om nog in vergissingen of toeval te geloven. Over
het voornemen de formatie van VRONT per 01-01-1999 in te nemen, is niets in de plaatselijke
pers verschenen. Pas d.m.v. de brief (op zijn initiatief) van J. Ram, d.d. 26-05-1997, zijn we
hierover voor het eerste geïnformeerd. In deze brief was niet vermeld dat de Gemeenteraad al
op maandag 2 juni een principebesluit over deze bezuinigingen zou nemen. Volgens ingewijden
heeft een dergelijk principebesluit een redelijk definitief karakter en is er weinig kans meer om
bij de begrotingsbehandeling in november 1997 deze zaak terug te draaien.
Doordat we niet geïnformeerd waren over deze principebesluitvorming op 2 juni jl., hebben we
sowieso niet eens kunnen reageren (of inspreken in de Raadsvergadering). Het is tevens
bevreemdend dat zo’n besluit niet eerst – voor advies – voorgelegd wordt aan de commissie,
waaronder dit beleidsveld valt.
Kortom: wederom een schoolvoorbeeld van buitengewoon onzorgvuldig relatiebeheer van de
Gemeente Arnhem!’

Drie aanbevelingen
Op basis van deze conclusie komt het Platformbestuur met drie aanbevelingen richting leden.
De eerste luidt om in de lopende gesprekken met de politieke partijen die zijn aangegaan met
het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 1998, ‘alles in het werk te stellen om dit beleidsveld als onderdeel van het gemeentelijk beleid de komende vier jaar opnieuw te verankeren, inclusief de daarvoor benodigde formatie en het budget (stelpost)’. Voor wat betreft de onderbouwing kan eenvoudigweg worden verwezen naar het Arnhem Appel waarin namelijk structurele ondersteuning van het vredes- en ontwikkelingswerk in de gemeente als uitgangspunt genomen wordt. Bij die gesprekken zouden oud-commissieleden uitgenodigd kunnen worden die
vanwege hun kennis van deze materie gewicht in de schaal kunnen leggen.
Het Platformbestuur is echte realistisch genoeg om te weten dat de plaatselijke politiek desondanks weinig oor zal hebben voor deze argumentatie. De fracties – voor of tegen de
bezuinigingen op Vront-gebied – zullen de
kwestie als een gelopen race beschouwen
en liever overgaan tot de orde van de dag
dan zich nog eens in te zetten voor thema’s
die door ‘de kiezer’ als te ver van hun bed
worden beschouwd.
De tweede aanbeveling is om, als de eerste
niet blijkt aan te slaan, in elk geval te
zorgen voor het behouden van het budget
‘om het particulier initiatief (Platform
VOMMM, Arnhem-Lima, Arnhem-Gera,
Arnhem-Kimberley etc.) in staat te stellen
hun werk te continueren, alsmede de inspanningen en voortgang op dit gebied te
Villa El Salvador (Lima)
continueren.’
Willen deze stedenbanden echter ook hun
formele status kunnen behouden, namelijk als door de gemeente geïnitieerde en door de raad bekrachtigde projecten, dan zal de gemeente er niet aan ontkomen op zijn minst een ambtenaar in
deeltijd aan te houden om deze projecten te begeleiden.
De derde aanbeveling tenslotte is de minst daadkrachtige van de drie, namelijk om mee te praten
met het eerder door de gemeente gelanceerde voorstel om bovengenoemde projecten als zelfstandige, van het gemeentelijk beleid losgekoppelde particulier initiatieven te beschouwen.
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De drie aanbevelingen staan, zoals gezegd, centraal op de Platformvergadering van 11 juni
1997. Wethouder Joke van Doorne, die het beleidsveld vrede en ontwikkeling in haar
portefeuille heeft, heeft dan inmiddels op de verklaring van het Platformbestuur gereageerd met
te stellen dat het opheffen van Bureau Vront ‘een interne bestuurskwestie betreft die niet ter
inspraak behoefde te worden gelegd aan het Platform.’ Ook blijkt in deze vergadering, waar beleidsambtenaar Jan Ram aanwezig is om de gang van zaken toe te lichten, dat het besluit om
Bureau Vront op te heffen al veel eerder is genomen. ‘Zelf heeft Jan bij de wethouder om een
duidelijke uitspraak gevraagd over de toekomst van Vront (en dus nu gekregen…), maar ook
hier verwachtte Jan niet eerdere discussie dan rond de begrotingsvoorstellen van 1999. Voor
Jan kwam de aap pas uit de mouw toen op de commissievergadering van 4 juni bleek, dat het
besluit tot opheffing van Vront al genomen was in de commissievergadering Bedrijfsvoering
eerder deze maand’, zo legt de notulist die avond vast.

Conclusie
De conclusie van een en ander laat zich eenvoudig overnemen uit het verslag van die bijeenkomst: ‘Protesteren heeft, aldus Jan, geen zin wanneer je dit protest richt op de beleidsvoering:
‘de politiek’ heeft een Vront-beleid gewild en ‘de politiek’ neemt nu het besluit om daarmee te
stoppen. Jan acht dit een legitieme keuze. Essentie van een eventueel protest zou moeten zijn:
neem je er genoegen mee dat een gemeente een passief standpunt inneemt ten aanzien van een
vredes- en ontwikkelingsbeleid dat zich slechts beperkt tot het openhouden van een loket waar
organisaties om geld mogen vragen.’
Voor de Platformleden voldoet deze benadering echter niet. Er ontstaat discussie over de vraag
of je de gemeente ondanks alles niet moet blijven aanspreken op waar Arnhem zich al die jaren
op heeft laten voorstaan, namelijk het tezamen met de vredes- en ontwikkelingsorganisaties in
de stad vormgeven aan een internationaal vredes- en ontwikkelinngsbeleid. Ook vragen de leden
zich af of men zich binnen de raadsfracties überhaupt wel realiseert wat de gevolgen van deze
bezuinigingsmaatregel zijn. Vanuit het standpunt namelijk dat het moeilijker is om een vredesen ontwikkelingsbeleid van de grond af op te bouwen dan om zo’n beleid intact te houden, luidt
de belangrijkste conclusie op die avond dat toch geprobeerd moet worden om te behouden wat
er nog aan gemeentelijk beleid is op deze terreinen.
En dus vinden twee voorstellen die ter vergadering worden ingebracht voldoende steun om te
worden doorgezet. Het eerste voorstel luidt om de politieke partijen in de raad met verdubbelde
energie te benaderen met het verzoek om de thema’s vrede, ontwikkeling en duurzaamheid op te
nemen in de programma’s van de gemeenteraadsverkiezingen van 1998. Temeer daar GroenLinks en D66 na de inmiddels gevoerde gesprekken hebben toegezegd dit te zullen doen.
Het tweede voorstel luidt om de zomerperiode te benutten om binnen de afzonderlijke lidorganisaties standpunten in te nemen over de toekomst van het vredes- en ontwikkelingswerk in
Arnhem. De eerste Platformvergadering van na de zomer zou dan volledig in het teken gezet
kunnen worden van deze discussie waarna spijkers met koppen worden geslagen. Alle aanwezigen verklaren zich met deze werkwijze akkoord waarop de stichting Doca wordt verzocht
een voorzet voor deze discussie te leveren.

Hoofdstuk 13

Platform zelfstandig verder
Op 2 juli 1997 komt de stichting Doca met het beloofde discussiestuk over de toekomst van het
Platform. Onder de titel Gezamenlijk gaan varen op een binnen het Platform uitgezette koers
wordt een aantal voorstellen gedaan die naar het idee van de stichting moeten leiden tot zowel
een nieuw elan na alle teleurstellingen van de afgelopen periode, als tot een slagvaardige
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organisatie die in staat moet zijn om zonder verdere steun van de gemeente Arnhem toch
dezelfde doelen te realiseren als voor die tijd.
Ed Bruinvis, opsteller van het discussiestuk, grijpt de ontstane situatie aan om nog eens terug te
blikken op de inzet van de eigen stichting in de voorbije achttien maanden: ‘Na lang aandringen
van de voormalig voorzitter van het Platform, Frits Thijssen en Bureau Vront-ambtenaar Jan
Ram, trad onze stichting op 1 januari 1995 toe tot het Platform. Onze aarzeling was gestoeld op
de ervaring van meer dan 15 jaar aktievoeren in Arnhem. Die jaren hadden ons namelijk geleerd om vooral niet teveel te vertrouwen op de lokale politiek. De gang van zaken rond het
vredescentrum (1992-1994) en de tegenwerking bij ons onderzoek naar de militaire produktie
bij AkzoNobel (1994), hadden dit wantrouwen weer versterkt. Vandaar ook dat we besloten om
het jaar ’95 als een proefjaar te beschouwen, maar dan wel volle inzet te leveren voor het welslagen ervan. We zijn daarom doorgegaan met het maandelijks uitbrengen van de knipselkrant
en hebben in dat jaar meegeholpen bij het organiseren van Kleurop.
Aan het begin van ’96 besloten we onze inzet te kontinueren. Opnieuw hielpen we met het
organiseren van Kleurop, we zorgden voor de 4 e jaargang van de knipselkrant, schreven diskussieteksten, traden toe tot het Dagelijks Bestuur en namen vanaf de zomer het sekretariaatswerk
van Rick Jansen over, die een vaste aanstelling elders kreeg. De dankbaarheid van de gemeente
Arnhem voor onze inzet was ontroerend: zij dreigde de uitkering van ondergetekende vanwege
zijn ‘hobbywerk’ in te trekken. Overbodig te zeggen dat er evenmin een vergoeding stond voor
de door ons geleverde diensten, terwijl een door de gemeente aan te stellen banenpooler dit
werk zou gaan verrichten. (Maar dat geldt in feite voor het Platform als geheel.)’

Vragen
De vragen die Doca vervolgens stelt, wijken niet af van de vragen die de stichting ook al in
november ’96 opwierp, toen met het verschijnen van de Notitie Herijking Vront de gemeentelijke distantiëring van een actief vredes- en ontwikkelingsbeleid zich al begon af te tekenen. De
vragen zijn alleen maar actueler geworden nu ook Bureau Vront zelf met opheffing wordt geconfronteerd: zijn de betrokken 18 Platformorganisaties
bereid meer tijd en energie te steken in een verzelfstandiging van het Platform? Is men bereid om bijvoorbeeld eens
per zes weken bijeen te komen in plaats van om de twee
maanden? Zijn er mensen bereid om de oorspronkelijke
werkgroepenstructuur nieuw leven in te blazen? In hoeverre kan sowieso gerekend worden op een grotere opkomst?
Laten we het werk neerkomen op die paar trekkers binnen
het Platform of doen we allen voluit mee?
De conclusie die Doca op voorhand uit de ontstane situatie
trekt, vinden we ook terug in dit discussiestuk: ‘Doca is
van mening dat het Platform als NGO (non-gouvernementele organisatie) verder moet en kan. De problematiek die
door het Platform wordt aangepakt is te dringend van aard om het bijltje er nu bij neer te gooien. Juist nu, in deze tijd van distantiëring en verzakelijking, is onze inzet des te meer noodzakelijk. Ook de onderlinge steun die tot de taak van het Platform behoort, is nu belangrijker dan
ooit. Een (nog) betere struktuur, een frekwenter bijeenkomen en een betere onderlinge informatie-uitwisseling is volgens ons daartoe een voorwaarde.’
De stichting geeft aan bereid te zijn om het secretariaatswerk voor het Platform voort te zetten,
maar dringt er bij de Platformleden wel op aan om een aantal concrete stappen te zetten aan de
hand van een tienpuntenprogramma waarmee de stichting het discussiestuk afsluit. Dat programma richt zich naar buiten waar het gaat om het afdwingen bij de gemeente van garanties,
zowel wat informatievoorziening en inspraak betreft als waar het gaat om budget en faciliteiten.
Daarbij adviseert de stichting om het Arnhem Appel als leidraad voor bewustwordingsactiviteiten te blijven hanteren, omdat dit document in 1994 immers raadsbreed door de gemeente is
aangenomen als basisvisie op lokale duurzame ontwikkeling. Naar binnen toe stelt de stichting
voor dat het Platform voor een verenigings- of stichtingsvorm kiest en daarbij zijn naam wijzigt
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van het minder werkbare VOMMM in Platform Vront om daarmee de Vront-historie nog
enigszins in leven te houden. De aanbeveling om een zelfstandige NGO te worden, zal door de
Platformleden worden overgenomen zoals we in een later hoofdstuk zullen zien, waarbij de
democratischere verenigingsvorm verkozen zal worden boven die van een stichting en waarbij
Platform Arnhem Mondiaal uiteindelijk de nieuwe naam zal worden.
Verder stelt Doca voor om met het oog op de interne versterking van de organisatie alle vredesen ontwikkelingsorganisaties in Arnhem die om wat voor reden dan ook niet bij het Platform
zijn aangesloten, uit te nodigen dat alsnog te doen. Ook een positief antwoord op de bovengestelde vragen als frequenter vergaderen, herstel van de werkgroepenstructuur, professionele
themabehandeling en een grotere opkomst bij vergaderingen stelt de stichting als een voorwaarde om sterker uit de crisis te komen. Tot slot stelt de stichting voor om – gezien het inmiddels tienjarig bestaan van het Platform – een feest te organiseren of eens met elkaar uit eten te
gaan. Op het eerste oog wellicht een wat minder urgent voorstel, maar als idee binnen het Platformverband een noviteit…
Drie weken na het verschijnen van het discussiestuk meldt opsteller Ed Bruinvis in een rondschrijven aan de Platformleden dat de gemeente Arnhem besloten heeft om zijn voltijdse vrijwilligerswerk voor Doca en het Platform af te straffen met een fikse korting op zijn inkomsten:
‘Ik ben net als vorig jaar opnieuw gekort op mijn uitkering. De druk op mij om betaald werk
elders te zoeken wordt steeds groter en voor het komend jaar is er nu reeds een nog stringenter
beleid aangekondigd. Maar, maak jullie geen zorgen: ik blijf vasthouden aan mijn werk voor
Doca en het Platform en ik ben niet van plan te zwichten voor een stel burokraten op Sociale
Zaken.’

Standpunt Platform
De zomer van 1997 gaat voorbij en wanneer de Platformleden op 10 september in vergadering
bijeenkomen staan de voorstellen van Doca prominent op de agenda. Over de centrale vraag of
het Platformwerk onder de gegeven omstandigheden eigenlijk wel moet worden voortgezet, is
men eenduidig: ‘Alle aanwezige vertegenwoordig(st)ers zijn van mening dat het Platformwerk
moet worden voortgezet en dat ook met het commissiewerk moet worden doorgegaan (zo nodig
onder mandaat), zolang het ons tenminste niet onmogelijk wordt gemaakt. De periode tot de
volgende raadsverkiezingen (voorjaar ’98) moet worden overbrugd; mogelijk dat met de komst
van een andere wethouder, een andere samenstelling van de commissie en een nieuw bestuursakkoord, ook betere perspektieven voor het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingswerk ontstaan.’
Over de tweede vraag, namelijk op welke wijze het Platformwerk dan moet worden voortgezet,
wordt langer gediscussieerd. Dat leidt ertoe dat twee onderwerpen verschoven worden naar een
volgende vergadering: de werkgroepenstructuur en een informeel bijeenkomen. De overige
onderdelen van het tienstappenplan van Doca komen wel uitgebreid aan de orde en leiden tot
een breed scala aan initiatieven. Allereerst wordt besloten om de gemeente Arnhem in een soort
ultieme poging tot herbezinning te confronteren met de gevolgen van haar besluit om te stoppen
met het actieve vredes- en ontwikkelingsbeleid. Daartoe zal een brief aan B&W worden geschreven en zal inspreektijd worden aangevraagd voor de eerstkomende raadsvergadering.
Dat bij dit initiatief het al vaker genoemde Arnhem Appel als uitgangspunt voor discussie wordt
genomen, behoeft in de vergadering nauwelijks betoog, evenmin als de eis aan het gemeentebestuur om bij verzelfstandiging van het Platform budget en faciliteiten te behouden.
Een ander idee dat zal worden uitgevoerd, is het benaderen van alle instellingen die in Arnhem
in de voorbije jaren gemeentesubsidie hebben gekregen voor vredes- of ontwikkelingsprojecten,
met het verzoek om steun bij deze laatste poging om de gemeente op andere gedachten te brengen.
Nieuw in de discussie is het voorstel om in de aanlooptijd naar de gemeenteraadsverkiezingen
in maart ’98 een publieksevenement te organiseren waarin raadsleden in spe uitgenodigd worden hun mening te geven over de noodzaak van gemeentelijk vredes- en ontwikkelingswerk.
Ook dit idee zal worden uitgevoerd.
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Voor wat betreft de contacten met de raadscommissie Welzijn en Sociale Zaken & Arbeid zal
de commissie worden voorgesteld om de agendapunten die verband houden met het Platformwerk te bundelen in tweewekelijkse bijeenkomsten. Dit om versnippering van de onderwerpen
in de wekelijkse commissievergadering tegen te gaan en de Platformorganisaties de tijd te geven
om hun standpunt te bepalen.

Uitwerking plannen
Het Platform verzendt zijn protestbrief aan het gemeentebestuur op 25 september 1997 maar
koppelt aan de brief – eigenlijk tegen beter weten in – het aanbod om de gemeente van advies te
blijven dienen: ‘Het Platform VOMMM verklaart zich, ondanks de distantie die het
gemeentebestuur met zijn werkwijze schept, om hem gevraagd en ongevraagd van advies te
blijven dienen zoals ook is vastgelegd in de verordening op de raadscommissie ex art. 61 van de
Gemeentewet. Het zou naar onze mening een goede zaak zijn wanneer B& W deze afspraak uit
1986 nog eens zou formaliseren als blijk van het serieus nemen van onze inzet.’
Om daarnaast zicht te krijgen op de visie van het gemeentebestuur over de geopperde verzelfstandiging van het Platform, wordt in de brief uitdrukkelijk geïnformeerd naar garanties van
gemeentewege: ‘Een ander aspekt van ‘de grotere afstand tot het partikulier initiatief’ betreft
de uitspraak in de beleidsnotitie ‘Herijking Vront’ om het Platform VOMMM voortaan als een
zelfstandige NGO te beschouwen. Wat moeten wij ons bij deze zelfstandigheid voorstellen? Hoe
denkt het gemeentebestuur tegemoet te komen aan noodzakelijkheden als sekretariaat,
faciliteiten, budget enzovoort?’
Een week later maakt Hans Suurmond, voorzitter van de Stichting Arnhem-Lima gebruik
van het inspreekrecht om de gemeenteraad
nog eens te wijzen op de verplichting die is
aangegaan door het project Villa El Salvador
op te zetten. Inhakend op de jaarlijkse muntjesactie, waarbij Arnhemmers hun niet bestede vakantiemunten bij de stichting inleveren
(een campagne waarbij de gemeente Arnhem
nog wel steeds de opbrengst verdubbelt),
wijst hij op de dreigende gevolgen voor het
draagvlak onder deze stedenband. Uit het
verslag van de griffie van deze raadsvergadering
Raadzaal stadhuis gemeente Arnhem
van 1 september’97: ‘Hij staat hier echter ook
met gemengde gevoelens, namelijk in de wetenschap dat er een voornemen ligt om verregaand
te bezuinigen op de ambtelijke ondersteuning van de activiteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Het zal de raad niet verbazen dat de Stichting Arnhem-Lima daar bijzonder
grote moeite mee heeft.
Deze zomer waren vier Arnhemse jongeren in Villa el Salvador. Gedurende enkele weken woonden zij in deze wijk en hebben zij aan den lijve ervaren hoe het is om niet iedere dag onder de
douche te kunnen, om niet iedere dag een volwaardige maaltijd te kunnen eten en om te moeten
leven in een woestijn. Zij hebben vier weken lang over hun ervaringen geschreven in De
Arnhemmer. Daarbij valt op, dat ze toch een bijzonder positieve indruk hebben van de energie,
van het enthousiasme en de wilskracht van de bewoners van Villa el Salvador. Deze mensen
rekenen op onze steun en solidariteit. Het wegvallen van de ambtelijke ondersteuning betekent
dat het moeilijk, zo niet onmogelijk wordt om goede contacten met de wijk Villa el Salvador te
onderhouden. De gemeente Villa el Salvador hecht eraan om niet alleen contacten te zien op het
gebied van het particulier initiatief, maar ook tussen de gemeentes onderling. De stichting
dringt er daarom op aan om het voornemen om te bezuinigen op dit terrein in heroverweging te
nemen.’
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Externe betrekkingen
De rest van de raadsvergadering van die 1e september staat in het teken van de begroting voor
het jaar 1998. En terwijl de insprekers waaronder Hans Suurmond, de raadszaal verlaten, gaat
het gemeentebestuur over tot de orde van de dag en kunnen we lezen uit de begrotingsvoorstellen wat B&W werkelijk van plan is met de internationale contacten van de gemeente Arnhem:
‘De in 1996 door de raad vastgestelde kadernota internationale betrekkingen ’Een vliegende
kraai’ zal, evenals in 1997, ook in 1998 het kader vormen van de activiteiten die met het begrip
‘externe betrekkingen’ worden aangeduid. Werkzaamheden die bestaan uit netwerkontwikkeling
in Den Haag en Brussel, subsidieadvisering ten behoeve van diensten, advisering met betrekking tot het gemeentebrede pr & promotiebeleid en het ontwikkelen en coördineren van internationale contacten voor de gemeente Arnhem.
Ten aanzien van ‘internationale contacten’ wordt gewerkt aan een netwerk van voor de gemeente nuttige grensoverschrijdende contacten. De contacten met de Duitse grensregio, met name Duisburg en Düsseldorf, zullen gaan toenemen en worden in toenemende mate benut. De gemeentelijke visie op de relatie met de partnersteden Croydon en Gera wordt nader uitgekristalliseerd. Meer aandacht zal worden besteed aan de economische mogelijkheden die deze relaties
wellicht kunnen bieden.
Het in de kadernota geïntroduceerde begrip ‘contactsteden’ wordt verder vormgegeven en de in
ontwikkeling zijnde relaties met Phoenix in de Verenigde Staten, met Wuhan in China en met
steden in onder meer Vietnam, Chili en Tsjechië (deze laatste drie geïnitieerd vanuit de Dienst
MOW/ARA) worden, waar relevant, benut.
Tevens wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke ontwikkeling van budgetten voor internationale contacten die de gemeente voordeel bieden, van economisch voordeel tot managementdevelopment.’
Het is in een voorgaand hoofdstuk al eens gesteld: internationale contacten zijn sinds het midden van de jaren 90 voor de gemeente Arnhem een zaak van nut en voordeel geworden. Niet uit
het oogpunt van armoedebestrijding of verzet tegen schending van mensenrechten worden de
externe betrekkingen sindsdien onderhouden, maar uit welbegrepen eigenbelang. China is goed
voor de inkomsten van de stad Arnhem. Dat daarbij de mensenrechten in dit land met voeten
worden getreden, dat de arbeidsomstandigheden er bijzonder slecht zijn en dat ‘Beijing’ de
Tibetanen en de Oeigoeren met harde hand van hun zelfstandigheidsstreven af probeert te krijgen, is misschien voer voor de stereotype geitenwollensokkendrager, maar niet voor de moderne
gemeentemanager. Het Platform zal er nog meermaals op wijzen, maar zonder enig resultaat.

Hoofdstuk 14

Jubilea en kettingbrieven
De Stichting Internationale Jeugduitwisseling IJU gaat intussen onverdroten voort met het
organiseren van uitwisselingen tussen Arnhem en Gera. Alsof er helemaal niets is veranderd in
de verstandhouding tussen beide gemeentebesturen, richt IJU-voorzitter Kees Kentin zich tot tal
van organisaties in Gera met de uitnodiging om in Arnhem een kijkje te komen nemen: blindeninstituten, diabetici- en tuindersorganisaties, kunstenaars, volleybal- en schaakverenigingen.
Met veel kunst- en vliegwerk regelt de stichting telkens weer de medewerking van gastgezinnen
en instellingen. Het is de wens die burgemeester Job Drijber al midden jaren 80 uitte, dat de
contacten tussen bevolkingsgroepen in beide steden tot stand komen en dat die feitelijk belangrijker zijn dan de contacten tussen gemeentebestuurders. Maar het kost de IJU wel steeds meer
moeite om voor die contacten financiële ondersteuning van gemeentezijde te verkrijgen. In de
zomer van 97 vinden dan ook besprekingen plaats tussen IJU en de stichting Arnhem-Croydon
om te bezien in hoeverre beide stedenbanden baat kunnen hebben bij meer onderlinge samenwerking. Die samenwerking zal er uiteindelijk komen in de vorm van de Stichting Jumelage
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Arnhem (SJA), waarbinnen de beide stedenbanden als zelfstandige werkgroepen formeel een plek krijgen, maar dan zijn we
inmiddels in het jaar 2000 aangeland. Wel zal in 1997 een
‘werkgroep Arnhem-Gera’ worden opgericht die aan de stichting Arnhem-Croydon wordt gekoppeld, maar daaraan zal de
IJU maar gedeeltelijk steun verlenen.
De twee andere stedenbanden (hoewel formeel geen stedenband
omdat er geen burgemeestersverklaring aan ten grondslag ligt)
zijn in de vroege zomer van ’97 eveneens met elkaar in contact
getreden om te bezien of nauwere samenwerking mogelijk is:
de Stichting Arnhem-Lima en de Werkgroep Arnhem-Kimberley. In eerste instantie zal Arnhem-Lima er wel oor naar hebben, maar uiteindelijk zal het toch tot een formele stichting Arnhem-Kimberley komen, voluit
Stichting Cooperation between The Netherlands and Kimberley (CONKIM) geheten en
opgericht in het voorjaar van 2001.

Wisselende en jubilerende leden
Het aantal leden van het Platform is inmiddels met één gedaald: de TEAR Fund Werkgroep
meldt zich op 11 augustus ’97 af vanwege de verhuizing van voorzitter Pieter Messelink. Het is
niet gelukt om een vervanger te vinden en de werkgroep besluit om met de werkzaamheden
binnen het Platform te stoppen: ‘Ik wil iedereen die zich voor het Platform inzet, sterkte en
kracht toewensen om verder te gaan met het goede werk. Ik hoop dat het Platform in stand kan
blijven, ook in de minder rooskleurige situatie van dit moment.’
In diezelfde zomer meldt Roswitha Franze zich aan als vervangster van Hetty Bos die Amnesty
International al meer dan een jaar lang in het Platform vertegenwoordigt maar aangegeven heeft
met dat werk te willen stoppen. En tenslotte komt Jaap Huurman van de Werkgroep ArnhemKimberley zich oriënteren in het Platform.
Vermeldenswaard is bovendien dat een van de oudste
lidorganisaties van het Platform, de Novib/Unesco-groep
Arnhem, in het najaar van 1997 zijn veertigjarig bestaan
viert. Wim Onderstal in zijn uitnodigingsbrief: ‘Vrijdagmiddag 23 augustus 1957 installeerde burgemeester Matzer in het gemeentehuis het Arnhemse NOVIB Comité.
Woensdagavond 9 oktober 1957 vond de eerste openbare
bijeenkomst van het NOVIB Comité plaats in het Provinciehuis en startte de eerste Arnhemse NOVIB-actie. 40
jaar NOVIB in Arnhem. Onafgebroken heeft dit NOVIB
Comité, na een fusie met de UNESCO-groep: NOVIB/
UNESCO-groep, zich in Arnhem ingezet voor de Derde
Wereld. De Actie Arnhem-Suriname, de Arnhemse Wereldwinkel, de Stichting Arnhem-Lima, alle activiteiten waartoe de groep het initiatief nam, zijn tastbare bewijzen van
haar inzet.’
De groep heeft ruimte gekregen in het stadhuis om zijn jubileum te vieren op 31 oktober 1997
met een tentoonstelling over veertig jaar inzet, muziek van Arowak-indianen uit Suriname en
sprekers van de landelijke Novib- en Unesco-kantoren. Maar bovenal houdt initiator en voorzitter Wim Onderstal de bezoekers aan hun stoel gekluisterd met een speech van maar liefst elf
pagina’s waarin hij terugblikt op de voorbije jaren. En zo zal de groep tien jaar later opnieuw
terugblikken op een gedenkwaardig aantal bestaansjaren, maar dan zonder Wim Onderstal die
een jaar eerder, op 16 juli 2006, komt te overlijden.
Op diezelfde 31e oktober 1997 organiseert ook de Arnhemse afdeling van Amnesty International een tentoonstelling in het stadhuis als aanloop naar de jaarlijkse fakkelactie in december.
Ook de Nederlandse afdeling van Amnesty (opgericht in 1968) gaat dan een jubileumjaar tegemoet. Thema van dat jaar, en op de traditionele 10e december – Internationale Dag van de MenArnhem Mondiaal
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senrechten - aangekondigd, is de precaire positie van mensenrechtenactivisten in landen waar de
mensenrechten worden geschonden.
Voor Wim Caspers zal het de eerste keer zijn dat hij bij de Platformactiviteiten als deze wordt
betrokken: als de laatste administratieve kracht via Bureau Vront geworven, komt hij op 26
november tijdens de laatste vergadering van het Platform in 1997 kennis maken. Hij zal het
Platform ten dienste blijven tot oktober 1999 wanneer André de Hoogh zijn werkzaamheden zal
overnemen.

Campagne VNG
Terwijl de gemeente Arnhem in hoog tempo haar vredes- en ontwikkelingsbeleid afbouwt, roept
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten juist op om dat vooral niet te doen. Onder de titel
Gemeentelijke Internationale Samenwerking, Kerntaak of Bijzaak?! organiseert de VNG in
september ‘97 een vijftal raadsledenbijeenkomsten in het land waar internationale samenwerking juist centraal staat, uitmondend in een congres dat in november in Rotterdam plaatsvindt:
‘Jaren geleden laaiden de debatten over internationale kwesties hoog op in de gemeenteraden.
Op nationaal en internationaal niveau was er echter weinig aandacht voor dit fenomeen. Inmiddels wordt het belang en de effectiviteit van gemeentelijke internationale samenwerking steeds meer erkend. De Verenigde Naties, de Wereldbank, de Europese Unie en zeker ook de Nederlandse regering richten ontwikkelingsprogramma’s in waarin het lokaal
bestuur wordt uitgenodigd te participeren. Maar kennen gemeenteraadsleden politiek-bestuurlijk belang
toe aan gemeentelijke internationale samenwerking?
Wat moet de rol van gemeenten en raadsleden op dit
terrein precies zijn? Uit debatten in gemeenteraden
blijkt dat leden bezig zijn met de vraag wat de rol van gemeenten is met betrekking tot
internationale samenwerking. Is het een kerntaak of een bijzaak? Over deze vragen en ontwikkelingen wil de VNG een open gedachtewisseling houden tussen en met raadsleden.’
De vraag of internationale samenwerking een kerntaak of een bijzaak is, is binnen de gemeente
Arnhem inmiddels al beantwoord zoals we uit de voorgaande hoofdstukken hebben kunnen
leren. Maar de vijf bijeenkomsten vinden dan ook plaats in Assen, Enschede, Utrecht, Eindhoven en Rotterdam en niet in Arnhem waar de VNG zovele jaren een enthousiast en gastvrij
verblijf ten deel is gevallen.

Kettingbriefactie
In een allerlaatste poging om het gemeentebestuur van Arnhem op andere gedachten te brengen
(op de protestbrief van het Platform van september heeft de gemeente eind ‘97 nog steeds niet
gereageerd), besluiten Bert Oostveen en Jaap Huurman een kettingbriefactie op touw te zetten.
Elke persoon of organisatie die met het Platformwerk sympathiseert wordt verzocht om een
rondgezonden brief in drievoud door te sturen: ‘Kort na de vorige gemeenteraadsverkiezingen
herdachten we de vijftigste verjaardag van de Slag om Arnhem. In het kader van deze herdenking nodigde de gemeente Arnhem op 8 en 9 september 1994 een groot aantal vertegenwoordigers van gemeentebesturen en particuliere organisaties UIT ALLE DELEN VAN DE WERELD uit, om te praten over gemeentelijk beleid voor een veilige, rechtvaardige en duurzame
wereld. Resultaat van deze bijeenkomst was het ‘Arnhem Appel’, een inspirerende verklaring
vol goede voornemens en afspraken.
Nauwelijks drie jaar later heeft het gemeentebestuur van Arnhem de commissie ‘Vredesvraagstukken en Ontwikkelingssamenwerking’ opgeheven en een flinke bezuiniging op dit beleid in
het vooruitzicht gesteld. Als het aan het huidige gemeentebestuur ligt, is er over ruim een jaar
geen eigen gemeentelijk beleid en geen ambtelijke capaciteit meer op het gebied van vredesbevordering en ontwikkelingssamenwerking en wordt alles overgelaten aan het particulier initiaArnhem Mondiaal
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tief. Daarnaast is het gemeentelijk budget voor Vredesbevordering en Ontwikkelingssamenwerking al met 25% verlaagd.’
De beide initiators, voor de gelegenheid omgevormd tot de kettingcampagnecommissie van het
Platform, wijzen er vervolgens op dat tegenover de toenemende passiviteit van de gemeente een
groeiende ondersteuning van de vredesgedachte staat door scholen, kerken, vakbonden en bedrijven, maar dat deze initiatieven het op den duur ook niet zonder actieve samenwerking met
een gemeentebestuur kunnen stellen.
De oproep die daarom samen met de kettingbrief uitgaat is om niet te bezuinigen op het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid, maar de bijdrage per hoofd van de bevolking juist te
verhogen tot één gulden zoals in veel andere gemeenten in Nederland gebruikelijk is.
Verder wordt de gemeente in de voorbeeldbrief opgeroepen om het Arnhem Appel als leidraad
te nemen voor gemeentelijke inzet op het gebied van duurzaamheid en haar door de VN verleende titel als Peace Messenger waar te maken.
De beide initiatiefnemers stellen zich voor om alle ondertekenaars van de kettingbrief uit te
nodigen voor een discussieavond met vertegenwoordigers van de plaatselijke politiek vlak voordat de raadsverkiezingen in maart ’98 plaatsvinden: ‘De ondertekende verklaringen worden
direct na de gemeenteraadsverkiezingen aangeboden aan de voorzitter van de werkgroep van
nieuwe gemeenteraadsfracties, die een nieuw gemeentebestuur en een bijbehorend Collegeprogramma samenstelt.’
In het kader van de campagne Arnhem (stemt) duurzaam zal er in de aanloop naar de raadsverkiezingen inderdaad een discussieavond met raadsleden plaatsvinden zoals we in een volgend hoofdstuk zullen zien, maar veel effect zullen debat en kettingbriefactie toch niet hebben.
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Deel 12
1998 - 1999
Waarin het gemeentelijk Bureau Vront een stille dood sterft en het
project ‘Arnhem Duurzaam’ wordt geboren
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Hoofdstuk 1

Arnhem stemt duurzaam
Tussen alle perikelen rond de verzelfstandiging van het Platformwerk door, valt midden juli ‘97
bij het Platformbestuur een brief in de bus die tot opmerkelijke stappen zal leiden. Het betreft
een gezamenlijk rondschrijven van COS Gelderland, de Evert Vermeer Stichting Werkgroep
Gelderland (EVS-Gelderland), de Gelderse Milieufederatie, het IVN, de Novib en het
Consulentschap Natuur- en Milieu Educatie (NME-Gelderland). De brief is gericht aan vertegenwoordigers van organisaties in Gelderland die actief zijn op het gebied van milieu en/of
internationale samenwerking. Onder de kop ‘Campagne ‘Gelderland stemt duurzaam’’ leggen
de initiatiefnemers uit dat wanneer in alle Gelderse gemeenten de organisaties die op een van
deze beide terreinen actief zijn, besluiten tot samenwerking, het mogelijk moet zijn om milieu
en internationale samenwerking ‘een grotere prioriteit te
geven in de lokale politiek’.
Het Platform heeft net het tegendeel van deze stelling aan
den lijve ondervonden, maar besluit toch om op het voorstel in te gaan, al was het maar omdat de samenwerking
met de Arnhemse milieuorganisaties na de opheffing van
de Milieuraad in 1996 op een laag pitje is komen te staan,
zoals we in het vorige deel hebben kunnen lezen.
De Gelderse campagne, zo lichten de briefschrijvers toe,
maakt deel uit van de landelijke Nieuwe Wereldcampagne
1998 en moet ertoe leiden dat bij zowel de gemeenteraadsverkiezingen in maart als de Tweede Kamerverkiezingen in mei beide terreinen weer vol in de schijnwerpers komen te staan. Door creativiteit in te zetten en lokaal meer samenwerking aan te gaan, moet de kiezer ertoe worden aangezet om te stemmen op een partij die
duurzame ontwikkeling prominent op de agenda heeft.
De stichting Doca besluit om op de uitnodiging voor een
bijeenkomst in oktober in te gaan en meldt in de novembervergadering van het Platform de resultaten. Die vallen wat mager uit. Samen met Joost
Reijnen van de Gelderse Milieufederatie, Natalie Kuypers van Amnesty Arnhem en Bernd
Lamprecht van de Wereldwinkel is op die bijeenkomst weliswaar een ad hoc-groepje geformeerd, maar meer dan een overzicht van in het verleden ondernomen pogingen levert dat niet
op. Wel wordt de conclusie getrokken dat wanneer internationale samenwerking en duurzame
ontwikkeling terug in beeld moeten komen bij de gemeente, er een hele reeks aan activiteiten
moet worden uitgevoerd. Een eenmalig protest volstaat niet meer. En dus biedt Doca aan om
onder de titel Arnhem (stemt) duurzaam een project voor de langere termijn op te zetten, waarin
lokale duurzaamheid het centrale thema wordt en waarbij met zoveel mogelijk organisaties van
binnen en buiten het Platform wordt samengewerkt. Op 29 oktober van dat jaar wordt het
project, dat in de jaren erna verschillende stadia zal doorlopen, gelanceerd.

Arnhem (stemt) duurzaam
‘In een land dat in oorlog verkeert hoef je je niet veel voor te stellen van mensenrechten en
milieubescherming. In een land waar armoe troef is hoef je niet aan te komen met een verbod
op houtkap. Een werelddeel dat 85% van de grondstoffen en energievoorraden van een ander
werelddeel exploiteert, hoeft daar niet aan te komen met eisen over duurzame ontwikkeling.’
Het zijn de inleidende regels van het eerste discussiestuk dat de stichting Doca uitbrengt als
aanloop naar de campagne Arnhem (stemt) duurzaam. Het stuk dateert van 4 november 1997 en
behelst nog niet veel meer dan een schematische benadering van de groepen die in Arnhem acArnhem Mondiaal
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tief zijn op de terreinen internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling en die voor het
gemak in vier clusters zijn onderverdeeld. Met het oog op de raakvlakken van de twee terreinen
met vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking en in een poging om ook de gemeente
bij de campagne te betrekken, zijn behalve de dienst Milieu en Openbare Werken (MOW) en
Bureau Vront, maar liefst een kleine vijftig organisaties in een schema ondergebracht. Het idee
erachter is om die vier clusters via de plaatselijke pers te presenteren. Vervolgens zouden deze
vier clusters in vier te houden politieke cafés de discussie moeten aangaan met politici en burgers, waarna een gezamenlijke manifestatie moet worden gehouden waarin alle discussieonderwerpen nog eens worden samengevat.
De door Doca bedachte opzet slaagt maar gedeeltelijk en leidt niet tot de gehoopte respons vanuit de vele in Arnhem aangeschreven organisaties. Enkele elementen worden echter overgenomen door een nieuw groepje dat besluit de kar in Arnhem te gaan trekken. Dit groepje komt op
22 december 1997 voor het eerst bijeen: Stefan Verwer en
Paula Souverijn van de Evert Vermeer Stichting, Nicole Klein
Middelink van Milieudefensie Arnhem en Ed Bruinvis namens
de stichting Doca. Paula Souverijn moet al snel afhaken vanwege studiedruk, waarop Ellen Karis van Milieudefensie Arnhem de groep komt versterken. Gevieren komt men tot een programma voor de eerste drie maanden van 1998. Uit een persbericht dat aan het begin van het nieuwe jaar wordt uitgebracht:
‘Doel van deze specifieke campagne is het vergroten van het
politieke draagvlak voor een rechtvaardige, duurzame en veilige mondiale samenleving. In dit kader presenteert een aantal
Arnhemse organisaties zichzelf via een spandoek onder het
motto ‘Deze presentatie zal plaatsvinden op zaterdag 28
februari tussen de Markt en het gemeentehuis in Arnhem. Vanaf 12.00 uur zullen de verschillende organisaties zich op een informatiemarkt presenteren. Een Arnhemse kunstenaar zal voor
elke organisatie een doek beschilderen en een Gelderse entertainer zal tekst en uitleg geven bij
het doel van de actie en wat er op de doeken geschilderd zal worden. De Arnhemse doeken
zullen op 4 april op de landelijke manifestatie in Rotterdam, naast de doeken uit de rest van
Nederland gepresenteerd worden.
Op maandag 2 maart zal de campagne ‘Arnhem (stemt) duurzaam’ van zich doen spreken op
het, door de Stichting Dialoog georganiseerde verkiezingsdebat in Musis Sacrum. De deelnemende politici zullen worden aangesproken op hetgeen zij ondernemen op het gebied van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling in Arnhem.
De campagne ‘Arnhem (stemt) duurzaam’ zal vervolgens afgesloten worden op 3 maart. Dan
zal in de soos van CREAS (Varkensstraat 45) een debat gehouden worden tussen studenten, een
aantal lokale politici en vertegenwoordigers van verschillende milieu- en ontwikkelingsorganisaties. De discussie zal gevoerd worden rond de vraag welke verantwoordelijkheid de gemeentelijke politiek heeft op het gebied van internationale samenwerking, duurzame ontwikkeling en
milieu.’

Doekendag
Het bovenbeschreven programma wordt in 1998 nauwgezet uitgevoerd, waarbij de drie afzonderlijke onderdelen veel publiciteit blijken te genereren en voor het nodige publiek zorgen.
Omdat het NCDO (Nationale Commissie internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) financiële ondersteuning tot een maximum van f 10.000 heeft toegezegd, mits er iemand
ter begeleiding wordt gevraagd van het COS of het NME, wordt Els Gijsbers van COS Gelderland bereid gevonden om het programma te coördineren. Verder zeggen vanuit het Platform
Wim Sweers (Stichting Grondvest) en Bernd Lamprecht (Wereldwinkel) steun toe.
De samenstelling van de Werkgroep Arnhem (stemt) Duurzaam blijkt een gouden greep te zijn
en in korte tijd wordt er veel werk, vooral publicitair, verzet. Zo wordt niet alleen de gevestigde
pers benaderd voor het plaatsen van een artikel over de campagne, maar ook alle wijkkranten in
Arnhem en de studentenbladen van de HBO-instellingen in de stad. De groep komt in die perioArnhem Mondiaal
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de iedere twee weken bij elkaar en slaagt erin om in korte tijd volgens plan de verschillende
publieksevenementen uit te voeren.
Het eerste evenement is Doekendag dat volgens plan op 28 februari wordt uitgevoerd. Ondanks
winterse buien wordt een tiental doeken beschilderd en op het plein naast het stadhuis opgehangen. Uit het persbericht: ‘De actie is bedoeld om te laten zien hoeveel mensen in Arnhem
zich inzetten voor een duurzame samenleving, een samenleving waarin zodanig met grondstoffen en ruimte wordt omgegaan dat ook voor
onze kinderen welvaart en welzijn mogelijk is.
Thema’s als mensenrechten, milieu, ontwikkelingssamenwerking, vrede en de multiculturele
samenleving staan daarin centraal. De actie is
ook bedoeld om voor de gemeenteraadsverkiezingen op 4 maart aandacht te vragen voor een
rechtvaardige, duurzame en veilige mondiale
samenleving en vormt hiermee een signaal naar
de politiek.’
De Arnhemse Courant doet op 2 maart ’98 verslag van de actie waarbij verslaggever Peter
Boel Hans Huitema van het EcoTeam Centrum Gelderland citeert: ‘Een voorbijganger vroeg
waarom ik me om genetisch gemanipuleerde chocoladepasta druk maakte, terwijl elders miljoenen mensen omkomen van de honger. Het ene probleem wist het andere niet uit. Wij zijn
bezig met de directe omgeving van mensen. Denk mondiaal, handel lokaal. Wie zich in zijn
eigen huishouden bewust wordt van bepaalde zaken, kan voor een sneeuwbaleffect zorgen.’
Mondiaal denken, lokaal handelen wordt ook de lijfspreuk van de Werkgroep Arnhem (stemt)
Duurzaam en na het succes van Doekendag wordt met veel energie het volgende onderdeel
opgepakt: de confrontatie met de lokale politiek tijdens het verkiezingsdebat in Musis Sacrum.
Analyse verkiezingsprogramma’s
Voorafgaand aan het openbare verkiezingsdebat dat gepland staat voor 2 maart in Musis Sacrum, heeft de stichting Doca de verkiezingsprogramma’s van alle partijen die zich voor de
plaatselijke verkiezingen hebben ingeschreven, doorgelicht. De stichting in het daarover op 23
februari uitgebrachte persbericht: ‘De programma’s zijn onderzocht op stellingname ten aanzien
van vredesvraagstukken, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Daarbij is niet alleen gelet op de standpunten die de partijen innemen met betrekking tot
deze vier probleemgebieden, maar is ook bekeken in hoeverre de partijen hierbij gemeentelijk
beleid voorstaan en in hoeverre er ondersteuning van de partijen verwacht mag worden voor de
partikuliere organisaties in Arnhem, die zich op deze terreinen inzetten.’
Gezien hetgeen in het voorgaande deel besproken is, zijn de verwachtingen van de stichting en
de andere bij vrede en ontwikkeling betrokken organisaties in Arnhem bepaald niet hooggespannen: ‘Meest opmerkelijke feit vinden wij dat de vier grote politieke partijen (PvdA, CDA, D66
en VVD) geen letter wijden in hun programma’s aan het gebied vredesvraagstukken. Het lijkt
erop alsof met de val van De Muur ook meteen alle oorlog uit de wereld is verdwenen. Vredesbevordering – ook op lokaal nivo – zal naar onze mening altijd een noodzaak blijven. Feitelijk
hebben alleen de SP en GroenLinks zich in hun programma over deze problematiek uitgelaten
en gewezen op de noodzaak tot steun aan hen in de gemeente Arnhem die zich inzetten voor
bewustwording op dit gebied.’
Het onderdeel ontwikkelingssamenwerking lijkt iets meer hoop te geven voor de toekomst.
‘Hoewel karig, besteden toch zeven van de twaalf (demokratische) partijen aandacht in hun
programma’s op dit terrein. Daarbij moet dan wel vermeld worden dat de VVD zich beperkt tot
de stedenband met Gera (vml. DDR) en deze louter formuleert als een economische relatie.
Slechts GroenLinks en BurgerForum/De Groenen refereren aan de Noord-Zuid tegenstelling.
CDA en D66 laten het afweten, terwijl ook de lokale partijen als Stadspartij en Zuid Centraal
de relatie met ontwikkelingslanden volledig aan zich voorbij laten gaan. Dit terwijl Arnhem
toch al jarenlang nauwe banden onderhoudt met Lima (Peru) en Kimberley (Zuid-Afrika).’
Arnhem Mondiaal
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Een kleine verrassing levert het terrein mensenrechten op. ‘Tot dit terrein rekenen wij ook de
opvang van vluchtelingen in onze stad en het anti-diskriminatiebeleid van de gemeente.
Opvallend is dat vrijwel alle partijen zich erover uitlaten in hun programma’s, maar dat zij zich
daarbij voornamelijk beperken tot de noodzaak van integratie van etnische minderheden.
Slechts de VVD, SP, GroenLinks en GPV/RPF spreken zich uitdrukkelijk uit tegen racisme en
extreemrechts. D66 beperkt zich tot het vragen om ekstra aandacht voor anti-diskriminatiebeleid. Tot onze verbazing wijdt het CDA als enige partij geen letter in haar programma aan
deze problematiek.’
Het vierde terrein, dat van de duurzame ontwikkeling, verschaft ook een leerzame kijk op de
manier waarop – en heden ten dage nog steeds vaak – over duurzaamheid gedacht wordt:
‘Hierbij viel ons op dat negen van de twaalf partijen betrokkenheid tonen bij de materie, maar
dat zij zich daarbij weer voornamelijk beperken tot milieubescherming en duurzaam bouwen.’
Maar ook hier wederom een paar kleine verrassingen: ‘Opmerkelijk, zeker gezien het voorgaande, is het standpunt van het CDA. Zij eist overheidsmaatregelen om ervoor te waken dat de
economische ontwikkeling ten koste gaat van immateriële waarden en onze leefbaarheid. Even
opmerkelijk vonden wij de aandacht van de VVD voor duurzame ontwikkeling. Tot voor kort
was toch de VVD immers de partij die zo min mogelijke maatschappelijke druk op het bedrijfsleven wenste. Samen met GroenLinks is de VVD in haar programma het meest uitvoerig en ook
het meest konkreet met betrekking tot maatregelen om afval te voorkomen, energie te besparen
en burgers te stimuleren tot milieukritisch gedrag.’
Behalve conclusies over de aandacht vanuit de politiek voor deze vier terreinen, wijdt Doca in
haar rapportage ook enkele zinnen aan de positie van de Arnhemse organisaties die op deze
terreinen actief zijn. ‘Met het terugtreden van de
gemeentelijke overheid bij de uitvoering van het
vredes- en ontwikkelingsbeleid in onze stad, zijn
het nu alleen nog maar de Arnhemse organisaties
die zorgdragen voor direkte steun en bewustwording onder de Arnhemse burgers. CDA, D66 en
VVD besteden geen aandacht aan dit feit in hun
programma’s. Wel noemt de VVD de kringloopwinkels als plaats waar recyclebare goederen opnieuw in roulatie worden gebracht. Kringloopwinkels worden ook met name genoemd door GroenLinks. De PvdA noemt de steun die vanuit Arnhem
gegeven moet blijven worden aan de opbouw in Kimberley, terwijl de SP en GroenLinks organisatieverbanden als het Platform voor Vrede en Ontwikkeling noemen als initiatieven die gemeentelijke ondersteuning verdienen. Tenslotte worden door BurgerForum/De Groenen de
LETS-initiatieven en de Ecoteams in Arnhem genoemd als organisatievormen die gemeentelijke
steun verdienen.’
Wat de aanbevelingen betreft is Doca kort. De stichting verwijst eenvoudig naar het in 1994
vastgestelde Arnhem Appel waarin alle vier beleidsterreinen al uitgebreid en bindend aan de orde zijn gesteld: ‘Het zal op dit moment aan de organisaties in Arnhem zijn om samen met solidaire politici en ambtenaren deze fraaie woorden in daden om te zetten.’
De kranten wijden geen aandacht aan de inventarisatie, de plaatselijke omroepen echter wel en
in de dagen na het uitbrengen van de rapportage komen de resultaten uitgebreid aan de orde bij
Omroep Gelderland en Stadsomroep Arnhem.

Het verkiezingsdebat
De Stichting Dialoog die de organisatie van het verkiezingsdebat op 2 maart 1998 in Musis Sacrum voor haar rekening neemt, is zich bewust van het gevoelige karakter van de bijeenkomst.
Weliswaar hebben de aanwezige vertegenwoordigers van de politieke partijen in de Arnhemse
gemeenteraad vaker met dit bijltje gehakt en zijn ze geroutineerd geraakt in het beantwoorden of
juist ontwijken van vragen uit het publiek, maar de stemming is nooit van tevoren te peilen. Het
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kan maar zo zijn dat een onverwachte vraag uit het publiek de stemming op zo’n avond volledig
doet omslaan. Een stemming die vervolgens kan ontaarden in verwijten en scheldpartijen.
Dat laatste gebeurt niet op die bewuste 2e maart, maar een hectische bijeenkomst is het wel
geworden, zo zal de Werkgroep Arnhem (stemt) Duurzaam in zijn evaluatie van de campagne
noteren. Ook de locatie blijkt geen succes. Omdat de discussie plaats vindt in het restaurantgedeelte, zijn er te weinig zitplaatsen en wordt de achtergrond als rumoerig ervaren. Het lukt
Platformvoorzitter Bert Oostveen nog wel die avond om een tekst voor te lezen. Onder de titel
‘Arnhem is een naam aan het verliezen’ roept hij de aanwezigen nog eens de hoogtijdagen in
herinnering die de stad beleefde als landelijke voortrekker op het gebied van vrede en ontwikkeling en citeert hij uit de nieuwjaarstoespraak van prof. dr. Joop van den Berg, op dat moment
hoofddirecteur van de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: ‘Een internationale
oriëntatie, de bewuste keus als relatief welvarende lokale gemeenschap bij te willen dragen aan
vrede, democratisering en armoedebestrijding elders, past geheel binnen het profiel van de
waardengeoriënteerde gemeente voorbij het jaar 2000.’
Binnen dat profiel passend of niet, het wordt geen onderwerp van discussie die avond, ondanks
dat de meegekomen werkgroepsleden proberen om met het stellen van vragen de aandacht op
deze grensoverschrijdende thematiek te krijgen. De avond verloopt uiteindelijk dan ook
rommelig en zonder dat veel zoden aan de dijk zijn gezet.

Politiek café met minister Jan Pronk
Een geheel ander aanzien krijgt de discussieavond een dag later op 3 maart bij de studentensociëteit Creas in het uitgaanscentrum van Arnhem. Dankzij de contacten die Stefan Verwer via
de Evert Vermeer Stichting heeft met de landelijke Partij van de Arbeid, lukt het om een
toezegging te krijgen van Jan Pronk, op dat moment minister voor ontwikkelingssamenwerking
in het kabinet-Lubbers III. De minister, die dag toch al in Nijmegen op
werkbezoek, zal ‘s avonds naar Arnhem komen om de discussie te leiden
tussen de studenten en de uitgenodigde fractievertegenwoordigers uit
de Arnhemse gemeenteraad. De toezegging van minister Pronk komt
wanneer de uitnodiging aan de politieke partijen in de raad al is uitgegaan: ‘Uw bijdrage op deze avond is
het zitting nemen in het panel, bestaande uit lokale politici en vertegenwoordigers van maatschappePolitiek café met minister Jan Pronk (3 maart 1998)
lijke organisaties. De volgende stelling zal bediscussieerd worden in het
tweede gedeelte van de avond (zie bijgevoegd programma): ‘Welke taak heeft de gemeentelijke
overheid op het gebied van milieu en ontwikkelingssamenwerking?’ Daarbij zal de vraag
gesteld worden welke bijdrage de gemeentelijke overheid op deze gebieden heeft en of deze taak
(expertise) niet beter door de Rijksoverheid ingevuld kan worden.’
De genodigden weten op dat moment niet beter dan dat iemand van het Derde Wereld Centrum
van de universiteit Nijmegen de discussie komt leiden. Maar nu minister Pronk heeft toegezegd
om te komen, moet er hals over kop extra voorwerk geleverd worden. Ed Bruinvis in zijn brief
aan de minister: ‘Ons bereikte het verzoek om met het oog op uw aanwezigheid bij het debat in
de studentensociëteit Creas te Arnhem (dinsdag 3 maart a.s.), in kort bestek de situatie weer te
geven rond het huidige vredes- en ontwikkelingsbeleid in de gemeente Arnhem.’ In het pakket
informatiemateriaal dat spoorslags naar de minister gaat, zitten de tekst van het Arnhem Appel,
de aankondiging van de opheffing van Bureau Vront, de ontwerptekst over de voortzetting van
het Platformwerk, de protestbrief van het Platform aan B&W van Arnhem over het schrappen
van het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid, achtergrondmateriaal over het project
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Arnhem (stemt) duurzaam en de doorlichting van de verkiezingsprogramma’s die Doca kort
tevoren heeft gepubliceerd. Het is van Jan Pronk bekend dat hij in hoog tempo dossiers kan
doornemen en dat zal een dag later ook blijken tijdens de discussie. Telkens wanneer de aan de
discussie deelnemende fractievertegenwoordigers standpunten innemen die half of helemaal
bezijden de waarheid zijn, worden ze geconfronteerd met de parate kennis van de minister, die
de leden van de Werkgroep Arnhem (stemt) Duurzaam alle ruimte geeft om de noodzaak van
gemeentelijk beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking
te onderbouwen. Aan het einde van de avond verlaten de partijvertegenwoordigers dan ook met
rode hoofden van schaamte de sociëteit en reist de minister terug naar Den Haag. Als een van de
weinige bewindslieden die er niet voor schroomt om zich onder de bevolking te mengen, heeft
hij weer een deel van zijn missie volbracht.

Evaluatie campagne Arnhem (stemt) Duurzaam
Op 12 maart 1998 komt de Werkgroep Arnhem (stemt) Duurzaam bijeen om de gehouden campagne te evalueren. Over zowel de voorbereiding als de uitvoering heerst tevredenheid, zoals in
het verslag van die bijeenkomst valt te lezen. Weliswaar verliepen de contacten met de schrijvende pers moeizaam, een veelvuldig terugkerend probleem zoals we in latere hoofdstukken zullen zien, maar
daar staan vijf interviews met plaatselijke omroepen tegenover. Hetzelfde geldt voor de (dertig) benaderde wijkkranten. Vrijwel alle redacties gaven als verklaring voor het
niet opnemen van de door de werkgroep uitgebrachte persberichten, dat het onderwerp geen directe relatie had met
kwesties die in de wijk spelen.
Voor het overige zijn de werkgroepsleden eensgezind in
hun mening dat op deze weg moet worden voortgegaan:
‘Het slagen van het projekt vraagt om een vervolg, terwijl
ook het NCDO graag voortzetting zou zien dit jaar. Stefan,
Nicole, Ellen en Ed kiezen voor een vervolg, Paula concentreert zich weer op haar studie, terwijl Els op de achtergrond wel dienst wil verlenen, maar dan telt wel weer betaling aan het COS. Stefan meldt dat er onder meer vanuit
het EVS een aktieprogramma komt rond de oproep tot
duurzaamheid. Mogelijk dat hier voor Arnhem een afgeleid projekt kan komen.’
Een vervolg op de campagne zal er inderdaad komen en daarbij zal het NCDO voor de nodige
ondersteuning zorgen, zoals we verderop in dit deel zullen vaststellen.

Hoofdstuk 2

Kettingbrieven en Platformbudget
Opgericht in december 1986 gaat het Platform Vrede, Ontwikkeling, Mensenrechten en Mondiale Milieuvraagstukken, zoals het samenwerkingsverband nog steeds en enigszins ongemakkelijk heet, in 1998 zijn twaalfde jaar in. En het jaar begint met een nieuwtje, want er valt bij
alle Platformleden een uitnodiging van de Wereldwinkel in de bus: ‘Het is een goede gewoonte
aan het begin van een jaar elkaar in een wat informele sfeer te ontmoeten, wat bij te praten en
ideeën uit te wisselen. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje, met wat muziek
op de achtergrond. Tot nog toe gebeurde dat in eigen kring met de medewerkers van de wereldwinkel. Dit jaar willen we eens (uit)proberen of het aanslaat zo’n bijeenkomst een wat meer

Arnhem Mondiaal

430

Stichting Doca

open karakter te geven. U kunt dus tussen drie en vijf uur bij ons binnenlopen en blijven zolang
(of zo kort) u wilt. Of dit een traditie gaat worden, hangt dus mede van uw enthousiasme af.’
Een traditie zal die nieuwjaarsreceptie bij de Wereldwinkel op 24 januari niet worden, maar dat
doet niets af aan het feit dat de winkel – als kraam opgestart in 1969 – een van de langst levende
organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in Arnhem is en dus inderdaad wat
te vieren heeft, ook al is de aanleiding
tot de oprichting van de winkel indertijd
een minder vreugdevolle.
Een nieuwtje van heel andere aard in deze januarimaand is het bericht dat Dick
Engelsman van VOKS (Vredesoverleg
Kerk en Samenleving) in een circulaire
naar buiten brengt: ‘Het bestuur van de
Stichting Vredes Politiek heeft enkele maanden terug met spijt bericht ontvangen dat het
landelijk bestuur van VOKS heeft moeten besluiten om tot ontbinding van VOKS over te gaan.
Wij kijken terug op 10 jaar samenwerking door dik en dun.’
Een reden voor de ontbinding geeft het bestuur van de Stichting Vredes Politiek (SVP) niet, wel
deelt het mee dat het ledenbestand van VOKS naar een andere kaartenbak is overgebracht:
‘Want tegelijkertijd met de ontbinding heeft het VOKS-bestuur gemeend de fakkel aan de SVP
door te moeten geven door zijn ledenbestand in vertrouwen aan ons over te dragen.’
De in Den Haag gevestigde SVP, waarvan het bestuur blijkens de colofon van de nieuwsbrief
grotendeels uit luitenant-generaals buiten dienst bestaat, blijkt op Dick Engelsman te kunnen
blijven rekenen, want op de eerstvolgende vergadering van het Platform in het nieuwe jaar, 28
januari, is hij namens de SVP aanwezig.

Kettingbrieven
Met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen besluit het Platform een ultieme
poging (de zoveelste ultieme poging) te doen om de gemeente Arnhem bij de mondiale les te
houden. Bert Oostveen neemt samen met Jaap Huurman (die als vertegenwoordiger van de
Werkgroep Arnhem-Kimberley in oprichting de Platformvergaderingen bijwoont) het initiatief
om een kettingbriefcampagne te starten. Daags
voor Kerstmis ’97 heeft dagblad De Gelderlander de campagne al aangekondigd. Onder de kop
‘Kettingbriefactie voor voortzetting van Arnhem
Appel’ meldt de krant op 23 december 1997: ‘De
gemeente Arnhem moet zich krachtig blijven inzetten voor vredesbevordering, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en mondiale milieuvraagstukken. Dat vinden de leden van het Arnhems Platform voor vredesbevordering en de
werkgroep Arnhem-Kimberley. De twee organisaties willen met behulp van een kettingbrief campagne gaan voeren voor herstel van het Arnhem Appel. Door middel van het appel heeft Arnhem zich in 1994 verplicht om samen met 28 andere gemeentebesturen, zich in te zetten voor
een veiligere en rechtvaardiger wereld. Volgens de werkgroep en het platform dreigt er van die
inzet anno 1998 niet veel meer terecht te komen. ‘Terwijl Nederland steeds rijker wordt, laat de
gemeente Arnhem de samenwerking met armere delen van de wereld steeds verder versloffen.
(…) De ene bezuiniging volgt de andere en we willen met een kettingbrief deze tragische
ontwikkeling een halt toeroepen’, aldus de twee organisaties in een brief.’
De campagne begint januari ’98 pas echt te lopen en op de eerste Platformvergadering van het
nieuwe jaar melden beide initiatiefnemers dat al 46 reacties binnen zijn. Het doel dat hun voor
ogen staat is om de brieven samen met de oproep te overhandigen aan de voorzitter van de
commissie die na de verkiezingen van 4 maart een nieuw collegeprogramma gaat schrijven.
Zoals in het vorige hoofdstuk al is aangestipt, wordt het verkiezingsdebat van 2 maart in Musis
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Sacrum door Bert Oostveen aangegrepen om de aanwezigen nog eens te wijzen op het in 1994
raadsbreed aangenomen Arnhem Appel. Maar zoals uit het verslag van de werkgroep Arnhem
(stemt) Duurzaam al is gebleken, is de avond maar matig succesvol.

Lima en Kimberley
Nieuw in 1998 is ook het besluit – eveneens al in 1997 voorbereid – dat de opstartactiviteiten
van de Werkgroep Arnhem-Kimberley onder de paraplu van de Stichting Arnhem-Lima vallen.
Als formeel rechtspersoon biedt de stichting aan de Werkgroep het voordeel dat de door de gemeente Arnhem toegezegde startsubsidie kan worden uitgekeerd. Beleidsambtenaar Jan Ram
draagt daar begin ’98 dan ook zorg voor. In zijn brief van 20 februari 1998 aan stichtingsvoorzitter Hans Suurmond: ‘In antwoord op uw brief van 30 december 1997 laat ik u het volgende
weten. Het kostenoverzicht met betrekking tot de taak ‘Kimberley’ van uw Stichting is in orde
bevonden. U kunt daarom nu een bedrag van f 3.500 tegemoetzien als subsidie voor gemaakte
onkosten in verband met het opstarten van de taak Kimberley door uw stichting.’
Omdat de gemeenteraad echter in 1997 akkoord is gegaan met een toekenning van bestuurssubsidie voor het Kimberley-project, kan de Stichting Arnhem-Lima ook nog, behalve een subsidie van f 5.000 voor de eigen bestuurskosten, eenzelfde bedrag tegemoetzien voor de te maken bestuurskosten van Arnhem-Kimberley. Jan Ram in dezelfde brief van 20 februari 1998:
‘Ook ontvangt u een bedrag van f 5.000 als subsidie voor organisatie- en aktiviteitenkosten van
de werkgroep Arnhem e.o.-Kimberley in 1998. Deze subsidie wordt u verstrekt onder de gebruikelijke en u bekende voorwaarden van verslaglegging en financiële verantwoording. Omdat de
opstartfase van deze taak is afgerond, ontvang ik gaarne het werkplan en de begroting voor het
jaar 1998 voor de geplande activiteiten van de Werkgroep Arnhem e.o.-Kimberley.’
Eigenlijk hadden werkplan en begroting al voor de jaarwisseling bij de gemeente ingeleverd
moeten zijn, maar Bureau Vront is clement in dezen, gezien de extra last die de Stichting Arnhem-Lima er op bestuursniveau nu bij heeft gekregen. Het functioneren van beide organisaties
onder één paraplu zal niettemin voortduren tot maart 2001, wanneer de Werkgroep ArnhemKimberley als de zelfstandige stichting Conkim (Cooperation between The Netherlands and
Kimberley) verder gaat.
Dat het tijdelijk onderbrengen van de Werkgroep bij de Stichting Arnhem-Lima ook nog een
ander voordeel heeft, blijkt in maart wanneer voorzitter Hans Suurmond zich per brief tot het
college van B&W wendt: ‘In vervolg op de brief van 24 februari 1998 van de heer J.M. Ram
van Bureau Vront (Bestuursdienst) zenden wij u hierbij de declaratie voor de gemaakte uren
voor onderzoek, advisering en rapportage ten behoeve van de gemeentelijke samenwerking Arnhem-Kimberley. De bedoelde werkzaamheden zijn door de heer J. Huurman-Sobczak uitgevoerd
tijdens diens laatste verblijf in Kimberley, te weten van 27 januari t/m 5 februari 1998. De activiteiten van de heer Huurman zijn uitvoerig weergegeven in diens brief van 10 februari 1998.
Het betreft onder meer gesprekken met burgemeester David Monyamane en locoburgemeester
Joseph Standaar, met townclerk Abe Mogamisi, met Noordkaap-minister Goolam Akharwaray,
met Ronnie Morrisen Brenda Marthinus van de KCA, met David Leeuw, vml. Hoofd van de
dienst Openbare Werken van de vml. Gemeente Galeshewe en met leden van de townships
Colville, Greenpoint, Homestead, Homevale, Pescodia en Roodepan. In totaal gaat het hierbij
om 16 uur à f 150,-, alsmede enige materiaalkosten ad f 34,63. Totaalbedrag f 2.434,63.’

Platformfinanciën
Gedurende de eerste twaalf jaar van zijn bestaan heeft het Platform geen gebruik gemaakt van
gemeentesubsidie. En uurloon kwam in die jaren in het woordenboek van de bij het Platform
aangesloten organisaties al helemaal niet voor. Wel is in die periode door diverse Platformorganisaties een beroep gedaan op het budget dat van gemeentewege jaarlijks voor stedelijke vredesen ontwikkelingsprojecten beschikbaar werd gesteld. Maar daarbij betrof het in alle gevallen
vergoeding voor reëel gemaakte kosten. Wel hebben de drie stichtingen die in die periode de
gemeentelijke stedenbanden onderhielden een structurele subsidie van f 5.000 op jaarbasis geArnhem Mondiaal
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kregen voor bestuurswerk en bewustwordingsactviteiten. Het betreft dan de stedenbanden
Arnhem-Lima, Arnhem-Croydon en Arnhem-Gera. Maar ook hier betrof het geen salaris voor
ingezette uren.
In februari 1998 komt in deze situatie – zij het op bescheiden wijze – verandering. Aanleiding is
een notitie van de stichting Doca uit 1997 waarin gewezen wordt op het feit dat de stichting uit
eigen zak de secretariaatskosten voor het Platform heeft betaald in de periode dat er van gemeentewege geen vervanging was voor Rick Jansen die zijn administratieve functie bij het Platform inruilde voor een betaalde aanstelling elders in het gemeenteapparaat. Omdat het om een
relatief klein bedrag gaat (f 189,55), heeft het stichtingsbestuur er in eerste instantie geen werk
van willen maken, maar tegen het licht van de bezuinigingen op het Vront-terrein en de wijze
waarop het Platform als adviesorgaan terzijde is geschoven, wil het bestuur deze gang van zaken toch bij de gemeentelijke Bestuursdient aangekaart zien.
Vront-bestuurder Jan Ram in zijn brief van 26 februari ’98 aan het Platform: ‘Het Platform kan
over een (klein) eigen werkbudget van f 500,- beschikken. Dat is indertijd met Bert Oostveen afgesproken. Hier is nog maar een enkele keer gebruik van gemaakt voor kleine bedragjes. Wanneer het Platform structureel meer activiteitenmiddelen nodig heeft, dan zou daarvan een begroting gemaakt kunnen worden. Vervolgens zou ik aan mijn wethouder kunnen voorstellen een
structurele subsidie beschikbaar te stellen.’
Het antwoord van de wethouder, op dat moment nog steeds Joke van Doorne (PvdA), is uiteraard te voorspellen, want haar beleidsvoorstel een jaar tevoren luidde om het Platform op afstand te zetten als een particuliere organisatie en daar een bescheiden werkbudget voor beschikbaar te stellen. Uiteindelijk zal de reactie van de
wethouder ertoe leiden dat het Platform jaarlijks
over een budget van f 5.000 zal beschikken,
voornamelijk bedoeld ter dekking van
organisatiekosten en secretariaatswerk.
Omdat de stichting Doca besluit om ook in 1998
de maandelijkse knipselkrant over het vredes- en
ontwikkelingswerk in Arnhem uit te brengen –
dan inmiddels de zesde jaargang – wijdt Jan Ram
in zijn brief aan het Platform ook daar enkele
regels aan: ‘Als ik mij goed herinner is de
knipselkrant ontstaan als gevolg van het initiatief om een Vredescentrum op te richten. Hij is
blijven verschijnen, ook nadat dit centrum een stille dood was gestorven. De knipselkrant biedt
een goed overzicht van publicaties en ander schriftelijk materiaal op VOMMM-terrein. Er is
niets op tegen om de knipselkrant als een activiteit van het Platform te zien. Dat maakt
subsidiëring mogelijk, als onderdeel van het navolgende punt.’
Met dit navolgende punt doelt Jan Ram op bovengenoemd werkbudget en hoewel de knipseldienst – vanaf januari 2000 Info Arnhem Mondiaal geheten – ieder jaar door Doca voortgezet
zal blijven worden (waarbij de abonneeopbrengsten de krantenabonnementen dekken), zal de
gemeente woord houden en de drukkosten en verzending voor haar rekening nemen.

Hoofdstuk 3

Multilateraal Akkoord inzake Investeringen (MAI)
De gemeenteraadsverkiezingen van 4 maart 1998 leveren de Partij van de Arbeid in Arnhem een
kleine winst van één zetel op. Met tien zetels blijft de partij de grootste in de raad, gevolgd door
de VVD met zeven zetels en het CDA met vijf zetels. D66 duikelt van zeven naar twee zetels en
is daarmee de grootste verliezer. Winst is er voor de SP en GroenLinks die respectievelijk van
twee naar vier en van vier naar vijf zetels gaan. Nieuwkomers in de raad zijn twee belangenArnhem Mondiaal
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partijen: Zuid Centraal met maar liefst drie zetels en de AOV/Unie 55+ met één zetel. BurgerForum en de IdeALISTEN halen de kiesdrempel niet en partijen van extreemrechtse snit komen
er evenmin meer aan te pas: de partij Glimmerveen haalt de drempel niet en de Centrum Democraten (CD) raken hun enige zetel kwijt. Dat geldt overigens ook voor de combinatie GPV/RPF,
terwijl de Stadspartij van twee zetels terugzakt naar één.
Een snelle rekensom leert dat wanneer de PvdA, SP, GroenLinks en D66 zich zouden kunnen
vinden in een gezamenlijk programma, er met een meerderheid van 21 van de 39 zetels ruimte
is voor een progressief beleid. Maar net zomin
als in de voorgaande periode het geval was,
toen de vier partijen samen zelfs over 22 zetels
beschikten, gebeurt dat ook nu niet. Arnhem
zal net als in de voorgaande bestuursperiode
een afspiegelingscollege krijgen van PvdA,
VVD, CDA en D66, ditmaal aangevuld met
GroenLinks. Voor het gemeentelijk vredes- en
ontwikkelingsbeleid in Arnhem, maakt het
overigens niet veel uit zoals we uit voorgaande
hoofdstukken hebben kunnen concluderen.
Wel leeft even de hoop bij de Platformleden op wanneer Jansje Bouman van GroenLinks opbelt
en meedeelt dat zij mogelijk benoemd gaat worden tot wethouder in het nieuwgevormde
bestuurscollege en dan mogelijk het beleidsterrein Vront in haar portefeuille krijgt. Maar het zal
Jantien Vlam (PvdA) worden die op die post terecht komt waarbij het vredes- en ontwikkelingswerk ondergebracht wordt onder ‘Welzijn’. Veel zal het voor de Platformleden niet uitmaken,
de koers die de gemeente Arnhem een jaar eerder heeft ingezet zal dezelfde blijven en het
Platform zal zich gedwongen zien om zijn richting steeds meer zelfstandig vorm te geven. Wel
zal Platformvoorzitter Bert Oostveen zich na het telefoontje van raadslid Jansje Bouman nog tot
de college-onderhandelaars wenden met de vage hoop in elk geval in het Bestuursakkoord
1998-2002 een passage over het Arnhem Appel opgenomen te krijgen: ‘Het komt ons voor dat
wij u het meest van dienst zijn als wij u een kant-en-klare passage voorleggen over het gemeentelijk beleidsterrein vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking c.a., ten behoeve van
het definitieve Bestuursakkoord 1998-2002 gebaseerd op de ontwikkelingen tot op heden en de
wensen van het politiek bestuur.’
De passage zoals het Platform die minimaal in het Bestuursakkoord opgenomen wenst te zien is
met twee zinnen uiterst kort: ‘Het gemeentebestuur van Arnhem maakt zijn handtekening onder
het Arnhem Appel van september 1994 waar door samen op te trekken met het op onderhavige
terreinen georganiseerde particuliere initiatief (Platform VOM&MM en de werkverbanden inzake Lima, Kimberley, Gera en Croydon). De daaruit voortvloeiende beleidsadvisering zal in de
relevante raadscommissie plaatsvinden.’
Maar kort gehouden of niet, tot resultaat lijken dit soort pogingen niet meer te kunnen leiden en
de commissie die het Bestuursakkoord opstelt, zal niet eens meer op het Platformvoorstel reageren.

MAI
Het is Wim Sweers van de stichting Grondvest die tijdens de Platformbijeenkomst van 11 maart
1998 zijn zorg uitspreekt over een dreigend wereldwijd akkoord tussen multinationale ondernemingen onderling. Dit akkoord, het zogeheten Multilateraal Akkoord inzake Investeringen,
kortweg MAI geheten, tendeert naar een soort wereldregering vanuit de directiekamers van de
grootste westerse bedrijven.
Dat een dergelijk akkoord in de maak was, werd eind 1996 bekend omdat toen de ontwerptekst
uitlekte. Dat gebeurde op spectaculaire wijze omdat een Franse activist de papieren uit de handen van een onderhandelaar griste toen deze het conferentiegebouw van de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) in Parijs verliet. De tekst werd daarna op
internet gezet en ging razendsnel de wereld over. Tijdens onderhandelingen tussen de 29 rijkste
landen in de wereld waren al meermaals de barrières ter sprake gekomen waar investeerders op
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stuitten – lokaal milieubeleid bijvoorbeeld – bij hun pogingen ergens voet aan de grond te krijgen. Het hoofddoel van het MAI-akkoord is dan ook kort samen te vatten: het zoveel mogelijk
opheffen van belemmeringen voor buitenlandse investeringen.
Het akkoord – zo blijkt uit de concepttekst – is veelomvattend. Zo moeten ondernemingen in
staat gesteld worden om overheden aan te klagen wanneer zij zich verzetten tegen de vrijheid
van investeren. En zo moeten investeerders in alle sectoren kunnen investeren waar zij maar
willen, met uitzondering slechts van politie en leger. Bedrijvenboycots door overheden zoals in
de jaren 80 plaatsvonden tegen het apartheidsbewind in Zuid-Afrika, dienen verboden te worden. Instellingen op het gebied van energie, zorg en onderwijs dienen geprivatiseerd te mogen
worden en daar waar – bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden – lokale overheden hun kleinschaligheid willen bewaren, dient dat als het discrimi-neren van investeerders beschouwd te
worden en derhalve strafbaar te worden gesteld.
Pas na het bekend worden van de
concepttekst (tot die tijd waren de
onderhandelingen geheim) dringt
het tot de wereldgemeenschap door
hoe ingrijpend dit akkoord in aanzet
is. Ook dan pas begint men in te
zien wat de ‘globalisering van de
economie’ werkelijk inhoudt, namelijk het volledig ondergeschikt raken
van regeringen aan banken en bedrijven. En het wordt langzaam duidelijk wat de precieze betekenis is
van een tot dan toe abstracte organisatie als het World Economic Forum, een privéclub waarin
zo’n duizend multinationale ondernemingen zijn vertegenwoor-digd en die zichzelf beschouwt
als de sturende kracht van de Wereldhandelsorganisatie WTO (World Trade Organization).
Maar waar de WTO nog een intergouvernementele organisatie is, eveneens met het doel om
handelsbarrières op te heffen, is het World Economic Forum een particuliere belangenorganisatie die achter de schermen nauwe relaties onderhoudt met regeringsleiders.
Na het bekend worden van de doelstellingen van de MAI in 1996 duurt het nog een jaar – in
Nederland pas tot december 1997 – voor er een campagne tegen de MAI op gang komt (onder
de motto’s Stop het MAI! en MAI niet gezien!). De tijd dringt omdat de afronding van de onderhandelingen voor april 1998 gepland staan. Zet een land daarna een handtekening onder het
akkoord, dan zit het er meteen voor twintig jaar aan vast. Vooral de landen op het zuidelijk halfrond vrezen het akkoord omdat het iedere nationale zeggenschap over wat investeerders in hun
land doen, uit handen neemt. Vanwege hun enorme schulden bij het internationale bankwezen
als IMF (Internationaal Monetair Fonds) en Wereldbank, zijn hun handen echter gebonden en
dreigen ze de speelbal te worden van de rijke landen in het Noorden, voor zover ze dat niet al
decennialang zijn.
In Nederland is het vooral de in Leiden gevestigde Fabel van de Illegaal die, samen met organisaties als Greenpeace, Milieudefensie en het Wereldnatuurfonds, het initiatief neemt voor de
landelijke anti-MAI-campagne. Daarin ondersteund door het in februari 1998 in Genève opgerichte Peoples’ Global Action (waaruit de wereldwijde beweging van anti-globalisten zal voortkomen), stelt ‘de Fabel’ voor om door het hele land heen actie te voeren en tegelijkertijd te werken aan alternatieve structuren tussen producenten en consumenten waardoor minder afhankelijkheid van grote ondernemingen ontstaat.

De regering
Hoewel de problematiek een hoog abstractieniveau kent, ontstaat er door het hele land heen bij
tal van beleidsmakers, raadsleden en kritische burgers een onbehaaglijk gevoel dat er met dit
akkoord iets helemaal niet in de haak is. In de Tweede Kamer komt het onderwerp in december
1997 aan de orde en is het met name het Kamerlid voor de PvdA Josephine Verspaget, die de
kwestie op de politieke agenda brengt. Het dwingt de regering, in de persoon van Anneke van
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Dok-van Weele, eveneens PvdA-lid en op dat moment staatssecretaris van Economische Zaken,
om op 13 maart 1998 met een notitie richting Tweede Kamer te komen: ‘De regering is altijd
voorstander ge-weest van een wereldwijd investeringsakkoord. Toen dit in WTO-verband
vooralsnog niet mogelijk bleek, heeft de regering het besluit in OESO-verband gesteund om de
onderhandelingen over het MAI in de kring van OESO-landen te starten. Dit overigens als fase
in de ontwikkeling naar een echt wereldwijd akkoord.’
Het is duidelijk, Nederland als handels- en investeringsland bij uitstek, ziet vooral de voordelen
van een wereldwijd akkoord waarin handelsbarrières geslecht en anders strafbaar gesteld zijn.
Maar hoe zit het dan met het gevaar dat deze wereldwijde
handelsvrijheid ten koste gaat van milieu en arbeidsomstandigheden, een paar van de bezwaren die door de anti-MAIcampagne worden ingebracht? De staatssecretaris hierover
in haar notitie: ‘Multinationale ondernemin-gen – waaronder een toenemend aantal kleinere en middelgrote ondernemingen – dienen net als binnenlandse bedrijven onverkort te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving zoals
bijvoorbeeld inzake arbeid, milieu en cultuur. Het MAI is
niet meer dan een bevestiging en codificatie van bestaand
beleid en treedt niet in de bevoegdheden van deelnemende
staten om nationale regelgeving ten aanzien van ondernemingen tot stand te brengen.’
Wanneer het MAI-akkoord niet meer zou zijn dan een
bevestiging van bestaand beleid, zoals de staatssecretaris in
haar notitie stelt, zou er niet zo veel om te doen zijn geweest en zouden de voorbereidingen tot het akkoord ook
niet in het diepste geheim gevoerd zijn. Dat er echter meer
aan de hand is dan een ‘codificatie’ en dat de zorgen van milieu- en Derde Wereldorganisaties
wereldwijd terecht zijn, blijkt uit de bijlage bij het ontwerpakkoord: ‘In de Annex zullen de nietjuridisch bindende OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen worden opgenomen.
Deze richtlijnen bevatten aanbevelingen inzake de verantwoordelijkheid van investeerders, bijvoorbeeld op het gebied van arbeid, milieu en mededinging.’ ‘Aanbevelingen’ en ‘niet-juridische’ richtlijnen plaatsen het karakter van het concept MAI-akkoord in een schimmig licht.
Dat beseft ook de staatssecretaris: ‘De regering zal zich inzetten voor een meer bindend karakter van deze richtlijnen.’ Een niet-bindende toezegging dus.

Twijfels nu ook bij de regering
Terwijl het Platform zich beraadt op een mogelijke bijdrage aan de protesten tegen de MAI,
worden de eerste barsten in het front van deze vrijhandelsorganisatie zichtbaar, zij het dat het
belang ervan nog niet meteen wordt gesignaleerd. Pas bij nadere beschouwing van de tweede
brief die staatssecretaris Van Dok-van Weele op 29 april aan de Kamer stuurt, wordt iets van de
groeiende twijfel zichtbaar die blijkbaar ook op regeringsniveau is gaan spelen: ‘De OESOministerraad van 27-28 april 1998 heeft in een verklaring de doelstellingen van de MAI-onderhandelingen herbevestigd en de bereikte voortgang in de onderhandelingen verwelkomd. Rekening houdend met de bereikte resultaten enerzijds en de resterende moeilijkheden en gerezen
zorgen anderzijds, heeft de raad besloten de komende maanden te gebruiken voor nadere beoordeling en overleg tussen zowel de onderhandelaars als met geïnteresseerde partijen in de
samenleving.’
Welke zijn dan die ‘resterende moeilijkheden en gerezen zorgen’? Zijn het soms de groeiende
de protesten binnen de samenleving die de regering(en) zorgen baren? De staatssecretaris: ‘De
ministers hebben benadrukt dat meer werk nodig is ten aanzien van de MAI-disciplines en uitzonderingen, waarbij rekening wordt gehouden met economische zorgen en politieke, sociale en
culturele gevoeligheden.’
En welke zijn dan die ’politieke, sociale en culturele gevoeligheden’? De staatssecretaris wederom in haar brief aan de Kamer: ‘Er bestaat groeiende overeenstemming dat het MAI aan-dacht
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moet geven aan milieu- en arbeidskwesties en over een sterke verplichting om arbeids- of
milieustandaarden niet te verlagen met als doel het aantrekken of behouden van een investering.’
Deze zinsnede is meer dan een mening of een conclusie van het kabinet, het is feitelijk een
spaak in het wiel van het MAI, want het kunnen investeren zonder belemmerende regelgeving
van politieke zijde is nu juist de doelstelling van het MAI. Om vaart te kunnen maken met hun
investeringsbeleid willen de ondernemingen zoveel mogelijk handelingsvrijheid, daar was het
hun nu juist om te doen bij de MAI-onderhandelingen.

Exit MAI
Wat niemand op dat moment verwacht, gebeurt echter in oktober 1998. Catherine Lalumière,
namens de radicaal-socialisten lid van het Europees Parlement, dient een rapport in bij de Franse regering waarin ze wijst op de manier waarop het MAI-akkoord door de OECD-burelen is
gedrukt en waarschuwt voor de gevolgen ervan voor de Franse autonomie. Daarin gesteund
door het hoofd van het departe-ment van Financiën, Jean-Pierre Landau, besluit de Franse
regering af te zien van ondertekening van het MAI-akkoord. Wanneer vervolgens ook de Duitse
regering zijn steun aan het akkoord intrekt, stort het hele MAI-bouwwerk als een kaarten-huis
ineen.
Wat in deze gang van zaken echter ook een belangrijke rol heeft gespeeld is de Ethyl-kwestie.
De hele wereld is er name-lijk getuige van geweest dat de Canadese regering een claim te
verwerken kreeg van 250 miljoen dollar van het Amerikaanse
bedrijf Ethyl Corporation. Reden: de Canadese overheid
verbood het bedrijf nog langer in Cana-da te handelen in het
kankerverwekkende MMT (methylcyclopentadieen-mangaantricarbonyl), een stof die als toevoeging gebruikt wordt in
gasolie. Hoewel de Canadese overheid bakzeil haalde en een
schikking trof met het bedrijf voor 13 miljoen dollar (omdat het
imago van het bedrijf geschaad zou zijn door de affaire), liet de
kwestie zien welke gevolgen het MAI in de toekomst voor
landelijke overheden zou kunnen hebben.
Met het ter ziele gaan van het MAI-akkoord nog voor het goed
en wel geboren is, is het pro-bleem zelf echter niet verdwenen. Nog jarenlang zullen antiglobalisten waar ook ter wereld WTO-conferenties worden gehouden, van de partij zijn om met
schaduwconferenties en massa-le demonstraties de globalisering van de (westerse) economie
aan de kaak te stellen.

Hoofdstuk 4

Speer- en pijnpunten
Het dringt in de loop van 1998 steeds meer tot het Platform VOMMM door dat er van gemeentewege, ondanks dat vrede en ontwikkeling bij een PvdA-wethouder in de portefeuille zijn
beland, niets meer verwacht hoeft te worden. Of, zoals bestuurslid Aris Kon het in april van dat
jaar enigszins relativerend uitdrukt: ‘Nu, na de vele pogingen om het beleidsveld als een gemeentelijk beleidsveld overeind te houden via de beïnvloeding van de verkiezingsprogramma’s
en het commentaar op het Bestuursakkoord in het vermoeden dat de gemeente bereid is nog iets
te presteren op dit terrein, is het zaak als p.i. zelf met een plan te komen, juist omdat de politiek
het wat laat afweten.’
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Het conceptbeleidsplan Platform VOMMM 1998-2000 dat hij op 27 april ’98 op één A4-tje
opstelt en dat geagendeerd staat voor de Platformvergadering van diezelfde avond, behelst niet
meer (maar ook bepaald niet minder) dan zeven speerpunten:
- Vredesonderwijs
(We pakken de draad van enige jaren geleden weer op en wel in projectvorm.)
- Multiculturele dag
(We maken ons sterk voor een multiculturele dag 1x per jaar in september in samenwerking
met gelijkgezinde organisaties als Platform 21 maart e.a.)
- Mensenrechten
(We ondersteunen de activiteiten van Amnesty International en andere organisaties om de 50jarige Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in het najaar van 1998 in de schijnwerpers te zetten.)
- Stedenbanden
(We gaan intensievere contacten aan met instellingen uit het particulier initiatief die zich verantwoordelijk weten voor de stedenbanden Lima (+ Kimberley) en Croydon (+ Gera).
- Mondiaal milieu
(De ‘Lokale Agenda 21’ zal weer prominent op onze agenda komen. Er zijn nog steeds mogelijkheden om gelden voor projecten te verkrijgen van de rijksoverheid. Goede contacten met
het Consulentschap Natuur en Milieu, de Gelderse Milieufederatie en Platforms EcoTeams,
Gelders kerkelijk milieunetwerk, Klankbord Natuur en Milieu (dienst MOW) zijn daarbij van
essentieel belang.)
- Jaar 2000
(Het ‘jubeljaar’: actie van kerken voor schuldenvrijverklaring van ontwikkelingslanden. In dat
jaar bestaat ook Arnhem-Lima 10 jaar)
- Interne werkwijze
(a. Werkgroepenstructuur herintroduceren en de adviesfunctie versterken en b. een beleidsbegroting per kalenderjaar opstellen, te beginnen met 1998.)
Verder luidt het voorstel om ondanks alles toch de adviesfunctie richting raadscommissie Welzijn en B&W in stand te houden en samen met de Stichting Internationale Jeugduitwisseling
hun 50-jarig bestaan in september te vieren.

Uitwerking
Een beleidsplan opstellen is één ding, een dergelijk plan uitwerken en in praktijk brengen is nog
iets geheel anders. Op de Platformvergadering van die 27 e april worden de zeven speerpunten
niet alleen goedgekeurd, maar ook nog eens met twee uitgebreid: de Vredesweek in september
en de viering van het 40-jarig jubileum van de Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU),
eveneens in september. Bovendien wordt de speerpunt ‘mondiaal milieu’ uitgebreid met de antiMAI-campagne.
Van wat er op een zelfstandige organisatie – geheel gerund door vrijwilligers op Willem Caspers na, die als ‘banenpooler’ het administratieve werk voor Platform en Stichting ArnhemLima verzorgt – af-komt, krijgt het Plat-form meteen de volgende dag al een voorproefje. Op 28
april verschijnt name-lijk een persbericht van het Platform 50 jaar Universele Rech-ten van de
Mens (UVRM) waarin een actie op 10 mei wordt aangekondigd in en rond de Arnhemse Sint
Walburgiskerk. Onder het motto 50 jaar mensenrechten in mei; vrijheid van godsdienst wordt
een programma gepresenteerd met een omvang waar het Platform VOMMM alleen nog maar
van kan dromen: ‘De
activiteiten beginnen
om 14.30 uur met de
onthulling van de banier aan de St. Walburgis Basiliek aan
het St. Walburgisplein
door de sprekers van het forumdebat. De banier meet 20 bij 4,5 meter en toont de tekst van
artikel 18 uit de UVRM: ‘Iedereen heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst’.
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Kinderen laten ballonnen op met de teksten van de 30 artikelen van de UVRM. De ballon die
het verst komt, krijgt een prijs. Hans Smulders, vertegenwoordiger van Bilance in het Platform
50 jaar UVRM, geeft aansluitend een toelichting op de nationale campagne.’
Na deze onthulling vindt er een forumdiscussie in de Sint Walburgiskerk plaats, zo valt in de
uitnodiging te lezen, waarbij vier inleiders vanuit verschillende religieuze achtergronden inleidingen zullen verzorgen over het thema Godsdienst-vrijheid voor iedereen. Na Vlaardingen en
Den Bosch, is Arnhem de derde stad in Nederland waar deze actie wordt gehouden en er zullen
nog zeven steden volgen. Met meer dan zestig organisaties die in het Platform 50 jaar UVRM
participeren, variërend van Amnesty International tot Rode Kruis en van FNV tot VNO-NCW,
is het voor het Arnhemse vredesplatform – verrast door deze plotselinge actie – alsof er even
een sneltrein door de stad heen dendert. Het Platform heeft dan net zijn eerste informatieboekje
geproduceerd, wat al een hele toer was omdat niet alle groepen tijdig hun bijdrage hebben ingeleverd. Maar vergeleken met het evenement dat ‘even’ rond de Walburgis wordt gehouden door
een organisatie van buiten de stad, doet de Platformorganisaties beseffen dat er nog heel wat
water door de Rijn moet stromen voor men die zelfstandige handelingsbekwaamheid heeft
opgebouwd.

Nicaragua en China
Hoe relatief echter het begrip ‘vrijheid’ is, blijkt nog diezelfde maand. In de Nicaragua Nieuwsbrief van mei ’98 melden de samenstellers dat het in dit Latijns-Amerikaanse land de verkeerde
kant uitgaat nu president Arnoldo Alemán steeds meer macht naar zich toetrekt. Nadat hij in
1996 in de verkiezingsstrijd de zittende Sandinistische president Daniel Ortega heeft verslagen
(voor die tijd was Alemán burgemeester van de hoofdstad Managua), is het verder bergafwaarts
gegaan met het land. Dankzij het feit dat buitenlandse investeerders zich weer in Nicaragua
mogen vestigen, komt een groot deel van de opbrengst ervan via corruptie bij hem en zijn partijgenoten terecht. (In 2003 zal Alemán
na door Enrique Bolaños te zijn opgevolgd tot twintig jaar cel worden
veroordeeld voor verduistering en
witwassen.)
Voor het gewone volk in Nicaragua
leveren de machtswisselingen niet
veel op. Uit de nieuwsbrief: ‘In
februari sloot het Internationaal
Monetair Fonds (IMF) een nieuw
akkoord met Nicaragua. Om deze
steun te ontvangen moet Nicaragua
verder bezuinigen. Duizenden ambtenaren worden ontslagen, tarieven
voor water en elektriciteit zullen maandelijks met 1,5% stijgen, de BTW zal verhoogd worden.
De economische mogelijkheden voor de rijken worden groter, de werkeloosheid neemt toe en de
armen krijgen het zwaarder.’
Voor de Werkgroep Latijns-Amerika van de Arnhemse Raad van Kerken, het Nicaragua Komitee Arnhem en de Basisgroep Arnhem, die samenwerken in het project Muelle de los Bueyes en
gezamenlijk de Nicaragua Nieuwsbrief uitbrengen, wordt het er allemaal ook niet eenvoudiger
op. Naarmate de prijzen in Nicaragua stijgen en het inkomen van de boeren daalt, is het steeds
moeilijker om met steunprojecten aan de weg te timmeren. Bovendien is de betrokkenheid
vanuit Nederland met dit Midden-Amerikaanse land aanzienlijk gedaald nadat de Sandinisten,
die in 1979 na een bloedige revolutie aan de macht kwamen, het er op economisch gebied niet
veel beter hebben afgebracht dan hun dictatoriale voorgangers. Uit op consolidatie van hun
macht beperken de Sandinisten bovendien de persvrijheid en gaat het ook met de mensenrechten
niet veel beter.
Aan de andere kant van de wereld, in China, is het met de mensenrechtensituatie ook al slecht
gesteld. En ook hier is er een relatie met Arnhem, zij het op een heel andere wijze dan de steunArnhem Mondiaal
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verlening aan Nicaragua. Ed Bruinvis van de stichting Doca in een brief van 1 juni ’98 aan zijn
medebestuursleden van het Platform: ‘Daar gaan we weer! Bij het samenstellen van de knipselkrant over de maand mei kwam ik er pas achter dat wethouder Van Hensbergen samen met Arnhemse ondernemers een handelsreis naar China heeft gemaakt. Geen woord over mensenrechten, geen letter over de weigering van het land vorig jaar om het verdrag tegen de landmijnen te
ondertekenen (als grootste producent van anti-personeelsmijnen).
Daarmee is voor mij ook meteen duidelijk waarom internationale betrekkingen bij dhr. Van
Hensbergen terecht is gekomen en de rest van het (onprofijtelijke) Vront-beleid bij mevrouw
Vlam. Opnieuw is dus ook ons Platform gepasseerd.
Ik stel voor dit punt te agende-ren voor maandag a.s. en op z’n minst een reactie af te ge-ven
aan de politiek. Omdat er in het najaar een bezoek van China aan Arnhem op het pro-gramma
staat, lijkt het mij ook goed in overleg te treden met dhr. Van Hensbergen over de internationale
problemen rond China.’
Het ‘signaal’ waarvan in de
brief sprake is, wordt op 19 juni
afgegeven aan het college van
B&W in de vorm van een advies, de belangrijkste functie
van het Platform immers: ‘Voor
wat betreft het doel van de handelsreis willen wij erop wijzen
dat China al sinds jaren onderwerp is van internationale kritiek waar het gaat om handhaving van de mensenrechten in
dit land. De gebeurtenissen in juni 1989 waarbij op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing
een groot aantal demonstranten is doodgeschoten omdat zij manifesteerden voor meer demokratie, staat ons nog helder voor de geest. Ook het nog steeds zonder vorm van protest opsluiten
van mensenrechtenaktivisten in dit land moet het gemeentebestuur van Arnhem toch zorgen
baren.’
Op de Platformbrief zal geen antwoord komen en de verantwoordelijke wethouder Jaap van
Hensbergen (VVD) zal ook het tweede deel van het advies negeren: ‘Tenslotte dringen wij er
ten overvloede bij u op aan om met het oog op de mogelijke komst van Chinese vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven naar Arnhem, vroegtijdig betrokken te worden bij deze
vervolgafspraken.’

Onbeantwoorde correspondentie
Het zit het Platform hoog dat – geheel in strijd met eerder met het gemeentebestuur gemaakte
afspraken – de correspondentie vanuit het Platform niet wordt beantwoord. Het bestuur besluit
om een lijstje van genegeerde adviezen en commentaren op te stellen en de kwestie aan te
kaarten in een tweede brief aan B&W die op diezelfde 19 e juni uitgaat: ‘Op twee door ons
Platform aan het College verzonden brieven zouden wij alsnog graag een antwoord ontvangen.
Het gaat daarbij om de brief vanuit het Dagelijks Bestuur van ons Platform d.d. 24 september
1997 en een brief van de Werkgroep Kleurop waarin ons Platform participeert d.d. 10 juli
1997. In beide brieven staat de opheffing van Bureau Vront en het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid centraal. Wij voegen een kopie van beide brieven bij.’
Ook dit Platformschrijven zal niet door B&W worden beantwoord; ongetwijfeld zal de verwijzing naar het door de gemeente geschrapte vredes- en ontwikkelingsbeleid beschouwd zijn
geweest als oude koeien uit de sloot halen.
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Hoofdstuk 5

Arnhem Duurzaam
Na de succesvolle campagne Arnhem (stemt) duurzaam besluiten de leden van de werkgroep om
het niet bij dit eenmalige initiatief te laten, maar om een vervolgcampagne op te zetten onder de
naam Arnhem Duurzaam.
Het samenwerkingsverband wordt bovendien versterkt wanneer Nicole Klein Middelink en Ellen Karis besluiten om gezamenlijk Milieudefensie Arnhem te vertegenwoordigen in het Platform. Ze worden op 8 juni 1998 in de Platformvergadering verwelkomd door Bert Oostveen die
nog altijd de voorzittershamer hanteert in afwachting van een Platformlid dat hem definitief zal
vervangen.
In dezelfde vergadering wordt ook de Voortgangsrapportage
Arnhem Duurzaam behandeld, een document waarin het besluit wordt onderbouwd om Arnhem Duurzaam als vervolgproject op te zetten. Dit besluit wordt op 21 april 1998 genomen tijdens een vergadering bij Ed Bruinvis thuis door het
inmiddels tot drie personen gereduceerde groepje dat bestaat
uit hem, Nicole Klein Middelink en Ellen Karis. Els Gijsbers
die vanuit COS Gelderland aan het werkgroepje deelnam, wil
nog slechts op de achtergrond actief blijven, terwijl Stefan
Verwer, die vanuit de Evert Vermeer Stichting aan de werkgroep deelnam, zich gedwongen voelt om zijn bijdrage te staken: ‘Tot mijn spijt zie ik mij genoodzaakt om tot de zomervaLogo ‘Arnhem Duurzaam’
kantie de activiteiten binnen het vervolg van de campagne
Arnhem stemt Duurzaam op een laag pitje te zetten. Reden
hiervoor is het feit dat ik het de komende periode erg druk zal hebben met mijn studie. Om die
reden heb ik de laatste twee bijeenkomsten van de werkgroep ook niet bij kunnen wonen. Een en
ander betekent echter niet dat ik niet betrokken wil blijven bij het vervolg van de campagne
Arnhem stemt Duurzaam, maar dat ik pas aan het eind van dit studiejaar (juli 1998) weer tijd
vrij kan maken voor de werkgroep.’ Aldus zijn brief van 19 april aan de werkgroep. Tot dat tijd
vrij maken na de zomer zal het niet meer komen, al zal Stefan Verwer zijn betrokkenheid in de
jaren die volgen vormgeven in het mediaproject Lokaal Mondiaal, waarin ontwikkelingssamenwerking centraal staat.
Het min of meer op zichzelf teruggeworpen werkgroepje komt op die bewuste vergadering van
21 april tot een driesporenbeleid. Ten eerste het verbeteren van de stedelijke structuur, een vooral door Ellen Karis beklemtoond onderdeel, waarbij ingezet moet worden op het integreren van
de verschillende platforms in de stad: ‘voorkomen moet worden dat er een wirwar groeit aan
losse samenwerkingsverbanden.’ Behalve het vredesplatform en het Platform 21 Maart (met
personele en thematische overlappingen) is namelijk nu ook het Platform Liemers opgericht,
waarin plaatselijke en regionale milieugroepen (waaronder Doca) zijn gaan samenwerken onder
de vlag van de Gelderse Milieufederatie.
Het tweede te volgen spoor betreft het aansluiten bij lopende projecten in de stad, enerzijds bedoeld ter versterking van die projecten, anderzijds vanuit de genoemde optiek van integratie.
Die aansluiting heeft een divers karakter van 100 jaar Sonsbeek (natuur en milieu) tot 50 jaar
Rechten van de Mens.
Het derde spoor behelst het uitzetten van eigen initiatieven, zo vermeldt het verslag van de bijeenkomst van de werkgroep op 21 april: ‘Deze zullen met name gericht zijn op de ontwikkeling
van een Lokale Agenda 21. Ed heeft een gesprek gehad met Dolf Jansen, koördinator bij De
Watermolen en tevens werkzaam voor de dienst Milieu van de gemeente. Nicole heeft in een
eerder stadium al een gesprek gehad met Frans Gooren van dezelfde dienst. Beide ambtenaren
zijn op zich wel in voor initiatieven rond duurzame ontwikkeling, maar zien graag het initiatief
van onze kant komen …
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We moeten enerzijds voorkomen dat wij het werk voor hen gaan doen, maar anderzijds vormen
beiden mogelijk een ingang tot diskussie binnen de gemeente over LA-21. Nicole heeft gemeld
zitting te hebben genomen in de nieuwe Milieu Klankbordgroep (opvolger van de door de
gemeente opgeheven Milieuadviesraad). Het is nog even afwachten of deze klankbordgroep ook
daadwerkelijk gaat functioneren.’
Op deze vergadering wordt ook voor het eerst de mogelijkheid besproken om de vooruitgang
binnen de gemeente Arnhem op het gebied van duurzaamheid te meten door middel van indicatoren: ‘Ellen heeft in haar konsept gewezen op het bestaan van tabellen om af te kunnen lezen
hoe duurzaam een gemeente is. Nicole merkt op dat deze lijst zich wel beperkt tot duurzame
ontwikkeling dicht bij huis en biedt aan de lijst uit te breiden met grensoverschrijdende maatstaven. Het voorstel is dat Milieudefensie zich dan in dat kader meer gaat richten op gemeentebeleid en dat Doca zich buigt over de rol van de Arnhemse industrie in dit verband (milieuzorgsystemen).’
De tijdens deze bijeenkomst gemaakte afspraken zullen niet lang daarna leiden tot het enkele
jaren achtereen stelselmatig onderzoeken van de gemeentelijke vorderingen op het gebied van
duurzaamheid. Dit in het kader van een door het NCDO ontwikkelde en landelijk uitgevoerde
Lokale Duurzaamheidsspiegel, waarover in een later hoofdstuk meer.

Nieuwe wethouder voor Welzijn
Mondiale duurzaamheid komt ook aan de orde in een overleg dat de Platformleden Bert
Oostveen, Jaap Huurman, Hans Suurmond en Ed Bruinvis op 23 juni ’98 hebben met de nieuwe
wethouder voor Welzijn, Jantien Vlam (PvdA). Dat zij en niet Jansje Bouwman van GroenLinks
wethouder is geworden is even slikken voor de Platformleden, want de ervaringen met haar
voorganger Joke van Doorne (eveneens PvdA), zijn niet al te best geweest, zoals we uit voorgaande hoofdstukken hebben kunnen concluderen.
Aan de ontmoeting met de wethouder gaan de twee door het Platform verzonden brieven aan het
college van B&W vooraf die in het vorige hoofdstuk al aan de orde kwamen. De kwestie komt
dan ook ter sprake in het overleg met de wethouder en zal uiteindelijk leiden tot beantwoording
van zegge en schrijve één van de zes onbeantwoorde Platformbrieven aan het gemeentebestuur,
namelijk die waarin het voorstel wordt gedaan om het plein voor de Eusbiuskerk ‘Plein voor de
Mensenrechten’ te noemen: ‘Zoals de commissie straatnaamgeving u in een eerder schrijven al
had laten weten, verdient het om historische redenen geen aanbeveling om straatnamen (in dit
geval het Kerkplein bij de Grote- of Eusebiuskerk) in de binnenstad van een andere naam te
voorzien.’
Op het gesprek met wethouder Vlam wordt in de Platformvergadering van 14 juli niettemin
positief teruggeblikt. Notulist Willen Caspers stelt vast: ‘Prettig en geanimeerd gesprek; mevrouw Vlam toont zich zeer betrokken. Door de hectische periode na installatie van het college
en de te stellen prioriteiten, heeft ze zich nog weinig met de materie kunnen bezighouden.
De acties van het Platform rondom de verkiezingen en de collegevorming hebben wel gezorgd
voor de nodige aandacht op dit terrein, met als uitkomst definiëring van het Arnhem Appel als
‘staand beleid’, dus zowel beleidsmatig in nauw overleg met NGO (PI) als qua financiële ondersteuning. De afdeling Vront wordt weliswaar opgeheven eind van het jaar, maar het budget
is ‘gegarandeerd’. In dat kader erop gewezen dat er ook in de toekomst een stukje beleidsmatige ondersteuning in het gemeentelijk apparaat gecreëerd zal moeten worden. Mevrouw Vlam
is van mening dat voor portefeuille-overschrijdende aspecten ook zij het aanspreekpunt moet
zijn; denk bijvoorbeeld aan Gera en Kimberley met activiteiten op het gebied van woningbouw,
afvalscheiding, internationale betrekkingen etc.’
Zo op het oog een aantrekkelijke situatie – afgezien van de opheffing van Bureau Vront – met
als toevoeging dat de wethouder het besprokene schriftelijk zal laten vastleggen zodat er ook
geen misverstanden tussen Platform en gemeentebestuur meer kunnen ontstaan. Bovendien zegt
de wethouder toe dat een vorm van regulier overleg zal worden opgezet waarin de adviesfunctie
van het Platform bestendigd zal worden.
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Dat het Arnhem Appel door de wethouder als staand beleid wordt bevestigd, is ook een opsteker
voor de Werkgroep Arnhem Duurzaam, die de uitgangspunten van Lokale Agenda 21 immers
als leidend motief hanteert bij de op te zetten activiteiten.
Ook de toezegging van wethouder Vlam dat daarbij in nauw overleg met NGO’s gehandeld zal
worden, biedt perspectief en de werkgroep gaat dan ook met hernieuwde energie aan de slag.

Hoofdstuk 6

Cultuur van je Buur
Zo voortvarend als het bij het project Arnhem Duurzaam toegaat, zo moeizaam verloopt echter
de organisatie van de multiculturele dagen in Arnhem. Daar zijn twee belangrijke redenen voor:
de gemeente Arnhem heeft nu al twee jaar op rij besloten geen Gemeentedag te organiseren, een
evenement waar voorheen de manifestatie Kleurop aan kon worden vastgeknoopt. En ten
tweede het besluit van de gemeente om het Bureau Vront af te bouwen, waardoor beleidsambtenaar Jan Ram zich gedwongen ziet keuzes te maken in zijn programma, met alle gevolgen van
dien voor Kleurop en Cultuur van je Buur.
Een alternatief lijkt er nog even te zijn wanneer het jaarlijkse
Rijnfestijn de mogelijkheid biedt voor culturele inbreng door
allochtone muziek- en theatergezelschappen. Maar wanneer
blijkt dat de gemeentelijke subsidie van f 10.000,- voor dit
onderdeel volledig wordt opgeslokt door de overhead van de
organiserende stichting (Arnhem Promotion) en er nauwelijks
muziekgroepen van allochtone komaf worden geprogrammeerd, klimt Platformsecretaris Ed Bruinvis op 30 juni ’98 in
de pen. Uit zijn brief aan de organisatoren van het Rijnfestijn:
‘Vandaag is mij een brief ter hand gesteld waarin u aan de
ondernemers in de Arnhemse binnenstad uitleg geeft over het
Rijnfestijn dat voor eind augustus in onze stad gepland staat.
Hoewel u met vier pagina’s zeer uitvoerig bent, mis ik er een
essentieel onderdeel in. Ik doel hierbij op de organisatorische
samenvoeging dit jaar van Arnhem Promotion en de werkgroep die de uitvoering van de cyclus ‘Cultuur van je Buur’ voor haar rekening heeft genomen.
Ons Platform is zijdelings bij de organisatie van deze cyclus betrokken geweest en de financiële
overwegingen van de toenmalige wethouder om te komen tot deze samenvoeging zijn ons bekend. Een breed Rijnfestijn leek ons niettemin een uitgelezen kans om het interkulturele karakter
van onze stad te benadrukken en tevens om de organisaties die in dit veld werkzaam zijn, de
mogelijkheid te bieden om zich middels kramen of anderszins aan de bevolking te presenteren.
Navraag heeft mij intussen geleerd dat weliswaar het bedrag van f 10.000,- aan Arnhem Promotion is overgemaakt, maar dat programmering van een en ander beperkt is gebleven tot de
optredens van een of twee muziekgroepen van allochtone komaf. Het schijnt mij toe dat deze
invulling uiterst mager is gezien de oorspronkelijke opzet van de slotmanifestatie van ‘Cultuur
van je Buur’.
Voor woensdag 14 juli a.s. staat een Platformbijeenkomst gepland waarin deze kwestie staat
geagendeerd. Graag zou ik van u voor die tijd een toelichting ontvangen op het besluit van Arnhem Promotion om geen verdere inhoudelijke invulling te geven aan het samengaan van beide
festiviteiten.’
De geadresseerde, Yan van der Heijden, directeur bij de Stichting Arnhem Promotion, belt inderdaad tijdig op: het aan de binnenstadondernemers verstrekte programma is slechts een voorlopige opzet, bedoeld om een indruk te geven van wat men mogelijk van het Rijnfestijn kan
verwachten.
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Maar op het uiteindelijke programma dat daags voor het festijn in de vorm van een huis aan
huis-krant uitgaat, blijkt het voorlopige karakter eenvoudig te zijn omgezet in een definitieve,
een handelwijze die tevens het einde van de multiculturele opzet zal betekenen.

Neergang multiculturele activiteiten in Arnhem
De neergang van de multiculturele activiteiten eindjaren 90 in Arnhem zet zich eigenlijk al in de
vroege zomer van 1997 in wanneer Jan Ram, werkzaam bij het Bureau Vront, per brief van 4
juni van dat jaar aan de leden van de werkgroep Kleurop meldt dat het bureau uiterlijk per 1
januari 1999 zal worden opgeheven. De brief komt aan de orde op de bijeenkomst van de werkgroep Kleurop eem week later. Vront-medewerker Olaf Robben licht op die vergadering toe:
‘Voor de medewerkers op het bureau kan dit betekenen dat als er een passende vacature ontstaat in de komende tijd, zij (moeten) overwegen
om daarop in te gaan. In het licht van deze ontwikkelingen is het vanaf heden dan ook onzeker
of de te leveren inspanningen voor een manifestatie als Kleurop door het bureau nog wel
geleverd kunnen worden. Het voortbestaan van
deze manifestatie is dan alleen mogelijk als er
voldoende draagvlak en trekkracht bij de particuliere organisaties aanwezig is.’
Draagvlak voor multiculturele activiteiten is er wel in de stad, maar voornamelijk in passieve
zin: kramen met exotische hapjes worden wel bezocht, naar muziekoptredens van Turkse of
Antilliaanse wordt wel een poosje geluisterd, maar daar houdt het multiculturele karakter van dit
soort evenementen wel mee op. Het achterliggende doel: integratie, het beter leren kennen van
elkaars culturen, het samenleven in de betekenis van samen-leven, wordt slechts sporadisch en
dan nog vaak maar tijdelijk bereikt, zo luidt de ervaring van de deelnemende organisaties. Olaf
Robben noteert daarover dan ook in zijn verslag: ‘Na de discussie over deze brief laten de
werkgroepleden weten wel hun bijdrage te willen blijven leveren voor deze manifestatie, maar
er niets voor te voelen om zelf ‘trekker’ te worden van deze manifestatie.’
Twee alternatieven komen er nog wel uit de bus. De ene luidt om aansluiting te zoeken bij het
project SamSam in de wijk Presikhaaf, waar relatief veel mensen van allochtone komaf wonen.
Het project is opgezet om de kloof tussen autochtonen en allochtonen te verkleinen. De andere
optie is om te bezien wat de mogelijkheden zijn om Kleurop toch als zelfstandig project te
behouden voor de stad. Een optie die gezien de overbelasting van de werkgroepleden eigenlijk
op voorhand al tot mislukken gedoemd is.
De slotregels uit de notitie van Olaf Robben geven dan ook weinig reden voor optimisme: ‘In
afwachting van deze gesprekken wordt besloten de manifestatie voor 1997 voorlopig op te
schorten. Afgewacht wordt welke alternatieven nog gevonden worden door de organisaties zelf
en wat de reaktie uit Presikhaaf zal zijn. Er wordt geen nieuwe vergaderdatum vastgesteld.’

Platform 21 Maart
Wanneer de werkgroepleden later die maand bij elkaar komen – de beide Vront-ambtenaren
hebben zich afgemeld – lijkt er een derde optie te ontstaan. Uit het verslag van die bijeenkomst
van 30 juni 1997: ‘Het Platform 21 Maart komt met de verrassing dat er druk gewerkt wordt
aan een konferentie in het voorjaar van ’98 rond racismebestrijding en de multikulturele
samenleving. Het konsept en de financiering zijn in eerste aanzet rond.’ Bij eerdere
bijeenkomsten van de werkgroep Kleurop is dit conferentieplan niet aan de orde geweest, dus
het lijkt erop dat het Platform 21 Maart het nodige voorwerk liever in stilte heeft willen doen,
mogelijk in afwachting van de organisatorische en financiële haalbaarheid. Nu dat blijkbaar
geregeld is, kan men verder gaan: ‘Het Platform kan versterking van het draagvlak (en prakArnhem Mondiaal
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tiese) ondersteuning goed gebruiken en nodigt betrokken organisaties in Arnhem uit om mee te
doen. Vanuit die konferentie zou verder gewerkt kunnen worden aan een manifestatie in het
najaar van ’98.’
Het voorstel van het Platform lijkt het vacuüm dat is ontstaan nu de gemeente het Vront-beleid
beëindigt, op te vullen. Tegelijkertijd draagt het Platform 21 Maart (eigenlijk voluit Platform
21-Maart Arnhem geheten) met dit voorstel expliciet zijn eigen doelstelling uit namelijk ‘het
leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van een samenleving vrij van discriminatie en
racisme. Het realiseren van deze doelstelling veronderstelt een structurele aanpak van de problematiek. Dat betekent dat het platform voortdurend op maatschappelijke ontwikkelingen die
verband houden met discriminatie en racisme wil inspelen.’
En het platform zet daarmee tevens een volgende stap in zijn
inmiddels vierjarig bestaan. Uit het werkplan 1997 van de organisatie: ‘Het ‘Platform 21-Maart Arnhem’ is het resultaat van
het al in oktober 1993 door het Gelders Overleg voor het Maatschappelijk Activeringswerk (GOMA) en Anti-Discriminatie
Bureau Arnhem (ADB) genomen initiatief om activiteiten te
organiseren rondom 21 maart: de Internationale Dag ter Bestrijding van Discriminatie en Racisme. In dat kader werd een
40-tal organisaties uitgenodigd om op 25 oktober 1993 van
gedachten te wisselen rondom een mogelijk programma van activiteiten in het teken van de Internationale Dag ter Bestrijding
van Discriminatie en Racisme.’
Van die veertig organisaties die toentertijd gevraagd zijn mee te doen aan het initiatief, heeft een
zestal de stap gezet om structureel aan het initiatief bij te dragen. Behalve GOMA en ADB zelf,
zijn dat Humanitas, het Humanistisch Verbond, de Gehandicaptenraad Arnhem, Stichting Rijnstad, VluchtelingenWerk Midden-Gelderland en het FNV geweest.

Protestbrief werkgroep Kleurop aan gemeente Arnhem
Naast optimisme over het veelbelovende initiatief van het Platform 21 Maart heerst er binnen de
werkgroep Kleurop echter ook teleurstelling. Nu de ambtenaren Jan Ram en Olaf Robben besloten hebben om niet meer aan de werkgroep deel te nemen om zich zo beter op een andere
aanstelling binnen het gemeentelijk apparaat te kunnen voorbereiden, groeit de behoefte bij de
leden om het daar niet bij te laten zitten. De werkgroep, op dat moment nog bestaande uit Hans
Suurmond namens Stichting Arnhem-Lima, Anne Lenders namens Platform 21 Maart, Ed
Bruinvis namens Platform VOM&MM, Herbert Baars namens het Anti-Discriminatie Bureau en
Marion Menger namens Asielzoekerscentrum Vreedenburgh, besluit om de ontstane situatie
voor te leggen aan het gemeentebestuur. Op 10 juli 1997 schrijft Ed Bruinvis namens de werkgroep aan B&W: ‘Het voldongen feit waar onze werkgroep zich voor gesteld ziet, is dat zij nu
zonder de noodzakelijke ambtelijke ondersteuning verder moet en tijd nodig zal hebben om het
netwerk in de stad te ontwikkelen van waaruit wellicht opnieuw tot een evenement als Kleurop
gekomen kan worden. Maar zelfs dan is nog slechts sprake van een jaarlijkse gebeurtenis en
daarmee nog niet van een procesmatige ontwikkeling naar een veelzijdig stedelijk samenleven
zonder diskriminatie en racisme. Wij zijn van mening dat het stadsbestuur in deze ontwikkeling
een taak dient te nemen en pogingen in het werk dient te stellen om de kontinuïteit te waarborgen. Juist in deze tijd waarin de problemen met allochtonen breed worden uitgemeten in de
pers, is het nodig om burgers in te laten zien dat er ook een andere kant is aan de aanwezigheid
van onze medeburgers uit het buitenland. Voorkomen moet worden dat konflikten tot stigmatisering leiden, een proces dat sneller verloopt dan de tijd die nodig is om weer van een stigma af
te komen. Kleurop had de intentie om in dat opzicht de dreigende verstarring te doorbreken.’
Met een kopie aan de leden van de gemeenteraad hoopt de werkgroep ook daar discussie op te
wekken over dit onderwerp. Om meteen ook maar een poging te doen in elk geval het budget, of
op zijn minst een deel ervan, te redden worden in de brief enkele voorstellen gedaan: ‘Naar wij
hebben begrepen is B&W van Arnhem van zins een bepaald bedrag te handhaven voor aktiviteiten op het gebied van vredes- en ontwikkelingswerk. Wij willen dan ook voorstellen de gelden
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die dit jaar voor Kleurop waren gereserveerd, gereserveerd te houden, opdat ze besteed kunnen
worden aan de voorbereiding en uiteindelijke uitvoering van een nieuw multikultureel evenement in de loop van 1998. Tevens zouden wij van uw kant de toezegging willen ontvangen dat
voor toekomstige evenementen als Kleurop, gemeentelijke faciliteiten aangeboden blijven zoals
catering en het gebruik van de stadhuishal en de Burgerzaal.’
Gezien wat al vermeld is in de voorgaande delen over correspondentie met de gemeente
Arnhem, zal het geen verbazing oproepen dat ook de Kleurop-brief onbeantwoord blijft.

Stichting Arnhem-Lima
Ook de Stichting Arnhem-Lima doet een duit in het zakje en stelt het gemeentebestuur voor om
de hal en de Burgerzaal in het stadhuis te reserveren voor een multiculturele dag. Op die dag
zou het bedrag bekend kunnen worden gemaakt van de muntjesactie die de stichting elk jaar na
de zomervakantie houdt (dan al voor de zesde keer) en waarbij vakantiegangers hun overgebleven muntgeld doneren aan de stichting. Samen met een fototentoonstelling over het wonen in de
krottenwijk Villa El Salvador en het verslag dat vier Arnhemse stagiaires aan die wijk brachten,
zou de dag een mooi aanknopingspunt kunnen vormen voor een doorstart van Kleurop. Of zoals
Hans Suurmond, voorzitter van de Stichting Arnhem-Lima het formuleert in zijn brief van 15
augustus 1997 aan Carel Meurs van het Kabinet van de burgemeester: ‘Wat de duur van deze
tentoonstelling betreft denken wij
aan twee weken, dus eindigend op
15 november. Op die dag wilden
wij dan iets organiseren dat in de
plaats zou kunnen komen van het
Kleurop-festival dat reeds enkele
jaren samenviel met de landelijke
Gemeentedag en dit jaar om diverse redenen geen doorgang zal vinden.
Aangezien wij als Stichting niet een dergelijk groot evenement kunnen organiseren, stellen wij
ons voor een aantal ideële organisaties uit het particulier initiatief in Arnhem uit te nodigen
deel te nemen aan een informatiemarkt. Onder andere op deze manier denken wij toch een soort
multiculturele dag inhoud te kunnen geven.’
De opzet van de Stichting Arnhem-Lima vindt gehoor bij nog twee organisaties uit het Platform
VOM&MM, namelijk Amnesty Arnhem dat in oktober een thema-avond wil houden in het
kader van het Internationale Jaar van de Vluchteling en Novib/Unesco-Arnhem dat in dit jaar
zijn veertigjarig bestaan viert. Weliswaar kleinschaliger inderdaad dan de paar Kleurop-manifestaties in de voorgaande jaren, maar toch leidend tot een programma waarmee men voor de
dag meent te mogen komen.
Wanneer de stichting Osmose (een provinciale ondersteuningsorganisatie voor migrantenwerk
en via enkele fusies in 2013 opgegaan in Stichting Spectrum Partner met Elan) aankondigt in
het najaar van 1997 een symposium te willen organiseren, wordt ook dit evenement in het programma opgenomen.
Uiteindelijk zullen de verschillende onderdelen leiden tot maar liefst drie evenementen in het
najaar van 1997: een multiculturele avond op 31 oktober waarop Amnesty International, NovibUnesco-Arnhem en de Stichting Arnhem-Lima centraal staan, een multiculturele middag op 16
november die voornamelijk in het teken staat van de stedenband met Lima en het symposium
van Osmose op 26 november tenslotte met als titel Beeldvorming, daarmee inhakend op het
Europees Jaar tegen het Racisme.

Stagnatie
Hoe is het mogelijk dat de inzet die in het najaar van 1997 door tal van Arnhemse organisaties
tentoon wordt gespreid in 1998 in korte tijd als sneeuw voor de zon verdwijnt? Met slechts
enige facilitaire ondersteuning van gemeentezijde zijn het in dat najaar de groepen zelf geweest
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die op eigen kracht en met goede onderlinge samenwerking tot een klinkend resultaat zijn gekomen. Wat schortte eraan?
Allereerst is het de moeizaam verkregen samenwerking met de gemeente Arnhem geweest bij
het tot stand komen van deze evenementen. Netty Hulsbos-De Boon, zowel bestuurslid van de
Stichting Arnhem-Lima als werkzaam bij de Arnhemse afdeling van Amnesty International, zal
in een drie pagina’s lange brief haar beklag doen bij het gemeentebestuur. Door de rommelige
gang van zaken bij de gemeente die de stadhuishal een andere bestemming had gegeven dan
was afgesproken, moest het programma op het laatste moment met een dag verschoven worden,
waarna van efficiënte communicatie helemaal geen sprake weer was. Uit haar brief van 26
november ’97 aan B&W: ‘De volgende dag bleek echter dat de deur om bij de tentoonstelling te
komen, de trouwingang, gesloten was en bleef. Belangstellenden moesten via de ‘loketteningang’ naar de tentoonstelling. Dit werkt uiteraard bepaald niet drempelverlagend. Op de
vraag om dan bij de receptie en aan het eind van de lokettengang, waar een bordje staat
‘verboden toegang’ verwijzingen op te hangen naar de tentoonstelling, bleek dat niet te kunnen
of niet te mogen: ‘Wij hangen het wel op de publicatieborden op de verschillende verdiepingen’.
Het is echter de bedoeling om juist mensen van buiten naar binnen te lokken om naar de tentoonstelling te komen. ‘Mensen die weten dat er een tentoonstelling is komen hier wel langs.’ Ja
maar het is bij een publiekstentoonstelling juist de bedoeling de aandacht te trekken van buitenstaanders.
U kunt zich wellicht voorstellen dat deze hele gang van zaken het enthousiasme van vrijwilligers
om iets te organiseren voor de Arnhemse bevolking niet doet toenemen.’
Voor wat betreft de ontstane relatie tussen gemeentebestuur en de vredes- en ontwikkelingsorganisaties in de stad, steekt Nettie Hulsbos haar mening evenmin onder stoelen of banken:
’Als het gemeentebestuur van Arnhem van mening is dat dit soort activiteiten door het
Arnhemse particulier initiatief georganiseerd moet worden, zal zij deze organisaties ook serieus
moeten nemen. Toch minstens moeten reageren op brieven die wij u sturen om u op de hoogte te
stellen van hetgeen georganiseerd wordt en dan verwachten wij ook een reactie, hetzij
goedkeurend, hetzij afwijzend, maar niet negerend.’
De brief van Nettie Hulsbos drukt niet alleen haar boosheid uit over het voorgevallene, maar
illustreert ook de kloof die in hoog tempo groeit tussen gemeentebestuur en wat het particulier
initiatief genoemd wordt. De groeiende kloof die in voorgaande hoofdstukken al meerdere
malen aan de orde kwam, maar dan vooral geformuleerd vanuit het bestuur van het Platform
VOM&MM. Waar het Bureau Vront een tijdlang als bindmiddel heeft kunnen fungeren tussen
gemeente en Platformorganisaties, lijkt de naderende opheffing van het bureau ook de laatste
resten wederzijds respect te verdrijven.
Een tweede oorzaak voor de aangekondigde stagnatie is eveneens te vinden in de brief van
Nettie Hulsbos-De Boon, namelijk: ’De mening van onze organisaties is dat het zinnig is zoveel
mogelijk activiteiten gezamenlijk te organiseren en niet ieder voor zich.’ Ten aanzien van de aan
de evenementen deelnemende organisaties gaat die mening op, maar hoe is het gesteld met de
medeburgers van buitenlandse komaf die massaal afwezig zijn tijdens deze multiculturele dagen? Wanneer het de doelstelling is om een samenleving te bevorderen waarin de verschillende
culturen met elkaar die samenleving vormgeven, waar waren in dat najaar van ’97 dan die verschillende culturen?
Deze vraag stellen is hem beantwoorden, want de kloof tussen de verschillende culturen is er al
decennialang en lijkt maar niet te kunnen worden gedicht. Dat initiatieven die erop zijn gericht
om die kloof te dichten geen respons vinden bij het merendeel van de allochtone bevolking kan
duiden op een verkeerde aanpak, maar is daar geen afdoende verklaring voor.
Overigens zal de gemeente Arnhem zich per brief
van 17 december 1997 aan Nettie Hulsbos uitgebreid verontschuldigen voor de moeizame wijze
waarop de communicatie rond de manifestatie in
de stadhuishal is verlopen: ‘Namens het College
van Burgemeester en Wethouders willen wij onze
spijt betuigen over de gang van zaken rondom de organisatie van uw tentoonstelling en de
multiculturele dag Kleurop. Wij hebben lering getrokken uit de fouten die bij uw evenementen
naar boven zijn gekomen. Er zijn betere afspraken gemaakt over wie er verantwoordelijk is voor
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het reserveren van ruimtes ten behoeve van evenementen.’ Aldus Danielle van de Kimmenade,
hoofd Logisitiek en Facilitaire Zaken van de gemeente. Maar de lering die getrokken is, pakt
voor de deelnemende organisaties als Amnesty International en Stichting Arnhem-Lima niet
best uit. Mevrouw Van de Kimmenade verderop in haar brief: ‘Tevens is ons duidelijk
geworden dat onze stadhuishal niet geschikt is voor tentoonstellingen die publiek van buitenaf
moeten trekken. Ten eerste omdat de toegankelijkheid naar de hal erg slecht is, maar tevens ook
doordat de hoeveelheid aan evenementen die gehouden worden in de stadhuishal en de burgerzaal, erg groot is. Die maken dat het onmogelijk is om voor langere tijd grote opstellingen te
plaatsen.’
Voor zover de kille inrichting van stadhuishal en Burgerzaal het publiek al niet afstoot, is deze
conclusie van het gemeentebestuur de doodsteek voor menig burgerinitiatief dat zich op deze
wijze de mogelijkheid om kosteloos te exposeren ontnomen ziet.

Einde Kleurop en einde Cultuur van je Buur
De opleving op het gebied van de multiculturele activiteiten in Arnhem die we in 1997 even
zagen en die plaatsvond ondanks de terugtrekkende beweging van het gemeentelijk Bureau
Vront, zet zich dus in 1998 niet door. Wel zal op 28 januari van dat jaar nog de eerdergenoemde
conferentie van Platform 21 Maart (met als titel Interkultureel werken in multicultureel Arnhem)
doorgaan. Maar de conferentie richt zich expliciet op de professionele dienstverlening zoals de
thuiszorg en heeft geen directe relatie met de Arnhemse allochtone bevolking.
In een poging om toch nog iets van Kleurop te maken melden Nettie Hulsbos en Ed Bruinvis
zich aan bij de coördinatiegroep van het Platform 21 Maart, waar ze welkom geheten worden
door Bert Rigtering, inmiddels voorzitter van het Platform. Veel zal het echter niet baten,
Kleurop sterft in datzelfde jaar een stille dood. Wel zal in het kader van Cultuur van je Buur op
10 mei ’98 nog een bijeenkomst plaatsvinden in Bezoekerscentrum De Watermolen rond een
tentoonstelling met die naam en als onderdeel van een serie tentoonstellingen met als thema De
Muren van de Stad. Maar ook daar krijgt de organisatie te maken met een afhoudend gemeentebestuur. Na protest zal de dan nog zittende wethouder Joke van Doorne uiteindelijk een eenmalig bedrag van f 10.000 toezeggen voor alle drie de tentoonstellingen en een serie ontmoetingsdagen voor allochtone groepen. Maar in ruil daarvoor eist de wethouder voor het overige
aansluiting van dit soort multiculturele dagen bij het jaarlijkse Rijnfestijn. Hoe die aansluiting
echter uitpakt hebben we aan het begin van dit hoofdstuk al kunnen lezen.

Hoofdstuk 7

Vaste voet op losse bodem
Voortbouwend (en vertrouwend) op het gesprek dat het Platformbestuur in juni ’98 heeft gehad
met de nieuwe wethouder voor Welzijn, Jantien Vlam, wordt een nieuw beleid voor de periode
1998-2000 opgesteld. Daarin wordt ook de werkgroepenstructuur nieuw leven ingeblazen. Dat
wil zeggen, aan de bestaande werkgroepenstructuur worden onderdelen en vaste vertegenwoordigers toegevoegd. In een brief van 20 augustus 1998 meldt Platformvoorzitter Bert Oostveen
aan wethouder Vlam dat de vier stedencontacten die Arnhem heeft (Lima, Croydon, Gera en
Kimberley) door de werkgroep Stedenbanden zullen worden ondersteund. Verder zullen de
activiteiten rond het project Arnhem Duurzaam vorm krijgen in een werkgroep Lokale Agenda
21 en zullen ook de multiculturele activiteiten in Arnhem met een aparte werkgroep worden
bijgestaan. Dit laatste ondanks de toch wat teleurstellende ervaringen op dit terrein.
Nieuw is een werkgroep Vredeseducatie waarmee het Platform de jongeren in en buiten school
hoopt te benaderen met thema’s rond vrede, ontwikkeling en mensenrechten. En nieuw zijn ook
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de werkgroep Jubeljaar (op voorstel van de Raad van Kerken Arnhem) en de werkgroep MAI
(die er nog niet van overtuigd is dat het multinationalsakkoord een aflopende zaak is).
Met een wethouder aan het roer die hart voor de zaak zegt te hebben, gloort er weer licht aan de
horizon. En nu ook Milieudefensie Arnhem meedoet aan het Platform (nadat Ellen Karis in juni
al is verwelkomd, wordt op de vergadering van 2 september ook Nicole Klein Middelink als
vaste vertegenwoordigster begroet), komt er al met al weer vaart in het Platformwerk. Wel moet
eerst nog de secretaris van de raadscommissie Welzijn aan zijn jasje worden getrokken, want
het Platform ontvangt nu weliswaar op reguliere basis de agenda van de commissievergaderingen, maar het ontbreekt weer aan toezending van de betreffende
stukken. Ook moet de wethouder erop worden geattendeerd dat
er op 25 september in Tilburg een bijeenkomst is van het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid (onderdeel van de VNG), waar
Arnhem sinds de oprichting lid van is. Omdat daar van gemeentewege echter geen belangstelling voor wordt getoond, biedt
Bert Oostveen de wethouder aan dat hij in zijn functie van Platformvoorzitter de honneurs zal waarnemen.
Daar de zomervakantie net achter de rug is, koestert men in het
Platform nog geen argwaan wanneer wethouder Vlam de tijdens het overleg in juni de aan haar
gestelde vragen na twee maanden nog steeds niet heeft beantwoord. Bert Oostveen informeert er
voorzichtig naar in zijn brief van 20 augustus: ‘Ik weet niet of het je lukt om ons voor 2 september a.s. (onze eerstvolgende Platformvergadering) al iets te laten weten n.a.v. de gesprekspunten en onze verzoeken die we op 23 juni jl. aan de orde hebben gesteld. We zouden dan de
verdere ontwikkeling van het beleids- en werkplan van het Platform beter kunnen afstemmen op
jouw reacties op onze vragen c.q. de voornemens van de gemeente Arnhem op dit gebied.’
Op de Platformvergadering van 2 september moet echter worden vastgesteld dat er nog steeds
geen reactie van de wethouder binnen is. En op de Platformbijeenkomst van 14 oktober evenmin.

Wederom China
Intussen heeft Platformsecretaris Ed Bruinvis ingesproken tijdens de commissievergadering
Welzijn van 12 oktober ’97 en daar de China-reis van wethouder Jaap van Hensbergen (kosten f
12.500,-) aan de orde gesteld. Geconfronteerd met de kritiek op het negeren door de gemeente
van de mensenrechtensituatie in dat land tracht de wethouder zich in eerste instantie te verdedigen door te stellen dat de Platformbrief van 19 juni van dat jaar waarschijnlijk zoek is geraakt op het stadhuis. Maar wanneer de
commissieleden van D66, SP, GroenLinks en Zuid Centraal hun onvrede uiten
over de gang van zaken, neemt de discussie een andere wending en belooft de wethouder op zoek te gaan naar de bewuste
brief en die in de gemeenteraad in te
brengen. Van de aanwezige commissieleden spreekt echter alleen Mariet Berendsen van de SP zich inhoudelijk uit: zij
stelt zich achter de kritiek van het
Platform. Wanneer de wethouder daarop
stelt dat het Arnhemse bezoek aan Wuhan
April 1989: studentenprotesten in Beijing
in nauwe samenspraak is voorbereid met
het Ministerie van Buitenlandse Zaken en
de Nederlandse ambassade in Beijing en dat de vorstin mogelijk al in 1999 een bezoek aan
China brengt, binden de commissieleden in. En wanneer de wethouder tenslotte aankondigt dat
de contacten met Wuhan beëindigd zullen worden wanneer blijkt dat de beoogde win-win
situatie met het land op economisch gebied geen zoden aan de dijk zet, gaat men over tot de
orde van de dag. Wel leidt de confrontatie ertoe dat sindsdien heeft geen enkel contact meer
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plaatsvindt tussen het Platform en de dienst Economische Zaken van de gemeente Arnhem. Dit
ondanks het voorstel van Platformzijde om dit soort internationale contacten beter en vooral
tijdig met elkaar af te stemmen.
Op 21 oktober 1998 komt dan eindelijk de langverwachte reactie van wethouder Jantien Vlam
op de gesprekspunten uit het overleg met haar op 23 juni. In haar brief (voor haar opgesteld
door Bureau Vront) schetst ze allereerst de situatie in het verleden die onder meer geleid heeft
tot het opheffen van Bureau Vront per 1 januari 1999, een onderwerp dat in voorgaande hoofdstukken al uitgebreid aan de orde is gekomen: ‘Vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking (later internationale samenwerking genoemd) is een beleidsveld geweest dat in het totaal
van het gemeentelijk beleid als facetbeleid is ontwikkeld. Dat wil zeggen dat dit beleidsveld een
autonome positie innam om van daaruit als motor te dienen voor het ontwikkelen van beleid dat
zich richtte op bewustmaking en educatie binnen de eigen bevolking, zowel als binnen het eigen
gemeentelijke apparaat. Met vele initiatieven en projecten heeft dat beleid gestalte gekregen,
mede dankzij belangrijke bijdragen van particuliere organisaties (gebundeld in het Platform),
die als braintrust voor en mede-uitvoerder van dit beleid hebben gediend.’
Dat het Vront-beleid mede was bedoeld om de ambtenaren ter stede het een en ander over vrede
en ontwikkelingssamenwerking bij te brengen, is niet eerder in de doelstellingen genoemd, maar
voor het overige is het gestelde inderdaad de gezamenlijke inzet geweest van de Platformorganisaties en het gemeentelijk Bureau Vront.

Terugblik op het Vront-beleid via de brief van de wethouder
Dat de brief van de wethouder duidelijk het signatuur draagt van dit bureau, in casu beleidsambtenaar Jan Ram, blijkt ook uit de opsomming van knelpunten in de brief sinds de opheffing van
‘zijn’ bureau werd aangekondigd:
‘1. Hoe zet de gemeente vanaf die datum beleidsonderdelen voort die nog een ambtelijke inzet
vergen? Hierbij kan met name gedacht worden aan de ontwikkeling van de relatie met de gemeente Kimberley, de uitvoering van de subsidieregeling Vront en de contacten met particuliere organisaties die een vastgesteld subsidiebedrag ontvangen.
2. Wie beheert het wel gehandhaafde activiteitenbudget van ca. f 70.000, dat bestemd is om
particuliere initiatieven in deze sector te ondersteunen? Wie voert daarbinnen de zgn. subsidieregeling Vront uit?
3. Indien de gemeente een passieve rol gaat vervullen, welk deel van het ambtelijk apparaat is
dan nog aanspreekbaar voor vragen, voorstellen, initiatieven op de terreinen die het Platform behartigt?
4. Het zgn. Arnhem Appel geeft een door de gemeenteraad vastgesteld beleidskader aan waar
de gemeente op aangesproken kan worden. Wordt hier door de gemeente nog beleid op
ontwikkeld?
5. Is de relatie van het Platform met het politiek-bestuurlijke veld nog vastgeknoopt aan de
commissie Welzijn c.a.? Of betekent een benadering vanuit het algemeen beleid dat het Platform al naar gelang het onderwerp te maken zal krijgen met diverse commissies? Krijgt het
Platform derhalve voor een milieuproject in de derde wereld te maken met de afwegingen
van de commissie milieu ca. (specifiek milieubeleid) of met de commissie Welzijn (algemeen
welzijnsbeleid)?
Hier speelt dus eigenlijk de vraag of het Platform zijn specifieke positie c.q. erkenning behoudt
als adviesorgaan van de gemeente in zaken als ontwikkelingssamenwerking, vredesvraagstukken, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Deze vraag hangt nauw samen met de behoefte
van de gemeente adviezen op deze terreinen te ontvangen nu er op deze terreinen geen actief beleid meer gevoerd wordt, als gevolg waarvan geen behoefte meer bestaat aan specifieke ambtelijke deskundigheid.’
De gestelde vragen en met name de in de laatste zinnen neergelegde twijfel, doen eigenaardig
aan in een beleidsbrief van de kant van een portefeuillehouder. Het lijkt meer op een intern bijpraatstuk voor een wethouder die zich nog moet inwerken op het beleidsterrein vrede en ontwikkeling (hoewel Jan Ram al duidelijk aangeeft dat op dit terrein eigenlijk geen sprake meer is van
actief gemeentelijk beleid).
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Vragen en antwoorden
Laatstgenoemd feit wordt ook uitdrukkelijk in de 4 pagina’s tellende brief van wethouder Vlam
gesteld: ‘Wij gaan niet meer uit van een specifiek Vront-beleid als facetbeleid dat een eigen,
afzonderlijke plaats in de organisatie inneemt. Op een enkele uitzondering (Kimberley-project)
na zal de gemeente geen eigen initiatieven meer nemen die vergelijkbaar zijn met de ontwikkeling en uitvoering van beleid zoals dat de afgelopen 10 jaar heeft plaatsgevonden. Daarom
zal ook geen sprake meer zijn van visie-ontwikkeling op dit terrein, anders dan in voorkomende
gevallen de aansluiting aan bestaande visies op het algemeen welzijn. Wanneer de gemeente tot
afwegingen moet komen op basis van verzoeken, vragen en initiatieven uit de bevolking bv. uit
het Platform, dan zullen die binnen het algemeen welzijnsbeleid plaatsvinden.’
De vraag is dan vervolgens wat de wethouder voor ogen staat (móet staan volgens Bureau
Vront) bij al die verschillende thema’s die de gemeente al of niet in samenwerking met het Platform heeft opgezet. Het antwoord op die vraag levert voor de Platformorganisaties in elk geval
een demotiverende brei aan handelingen op. Voor wat betreft het stedencontact met Kimberley
moeten zij zich in de toekomst richten tot de ambtenaar Henny Schreurs, de man die in opdracht
van de gemeente Arnhem al eens een studiebezoek aan deze Zuid-Afrikaanse stad bracht.
Voor subsidiekwesties zal het Platform contact moeten zoeken met de dienst Welzijn (CEWES).
En waar het gaat om de formele stedenbanden met Gera en Croydon is wethouder Jaap van
Hensbergen de te aan te spreken persoon. Omdat wethouder Van Hensbergen wel andere dingen
aan zijn hoofd heeft, zoals we in een vorig hoofdstuk hebben
kunnen lezen, worden in de brief ook maar vast de beleidsambtenaren genoemd die de beide stedenbanden behartigen.
Voor Arnhem-Croydon is dat Carel Meurs van het kabinet
van de burgemeester, terwijl Rob van Herwijnen van de sector Beleidsontwikkeling van de Bestuursdienst de stedenband
met Gera onder zijn hoede heeft genomen. Gaat het daarentegen om onderwerpen op het gebied van milieu en duurzaamheid, dan is de dienst Milieu (MOW) de aangewezen
plek met als wethouder Hein Bloemen.
Gezien het bovenstaande doet het slot van de brief dan ook
wat ironisch aan: ‘De vraag wat wij nog meer kunnen doen
om een vruchtbare samenwerking tussen uw Platform en de
gemeente te waarborgen, kan ik niet op voorhand beantwoorden. In het bovenstaande heb ik uiteengezet dat de gemeente
met de opheffing van het beleidsveld Vront heeft afgezien van
verdere beleidsontwikkeling op het vlak van internationale
sa-menwerking. Dat betekent niet dat het binnen het algemeen beleid niet tot nieuwe initiatieven
kan komen. Of dat het geval zal zijn zal sterk afhangen van wat op de politieke agenda terecht
zal komen en hoe politiek/bestuurlijke afwegingen dan zullen uitvallen.’
Over hoe die ‘politiek/bestuurlijke afwegingen’ uitvallen maakt het Platform zich al een paar
jaar weinig illusies meer, daarvoor zijn de ervaringen in de voorbije jaren immers tekenend genoeg geweest.

Platform behoudt adviesfunctie
Maar wat het Platform nog wel van pas kan komen in de brief van de wethouder, al is dat maar
in louter formele zin, is de adviesfunctie. Want op de vraag welk deel van het ambtelijk apparaat
nog aanspreekbaar is voor vragen en voorstellen met betrekking tot de vier werkterreinen van
het Platform, schrijft de wethouder in genoemde brief: ‘Uw Platform behoudt de positie als adviesorgaan op de door u bestreken aandachtsvelden. In het algemeen zal die adviesfunctie zijn
beslag krijgen via de commissie Welzijn c.a. In specifieke kwesties (bv. duurzame ontwikkeling)
is het overleg binnen de commissie Milieu de meer aangewezen plaats. Uw aanspreekpunt voor
algemene beleidsvragen is de sector Welzijn van de dienst CEWES. Voor meer specifieke

Arnhem Mondiaal

451

Stichting Doca

kwesties dient de daarbij behorende vakdienst aangesproken te worden. In het bovengenoemde
geval zou dat de dienst MOW zijn.’
In voorgaande delen van dit boek is al vaker gewezen op de vrijwillige inzet van de Platformleden en het werk dat zij doen bovenop het werk dat zij al voor hun eigen vereniging of stichting doen. In het kennismakingsgesprek dat de Platformbestuurders in juni met de nieuw aangestelde wethouder Jantien Vlam hadden, leek daar van haar kant veel waardering voor te zijn.
Maar met de door haar ondertekende brief aan het Platform van 21 oktober 1998 geeft zij aan
dat het Platform voortaan met een lijstje van contactambtenaren in de hand maar moet uitzoeken of er binnen de betreffende dienst of commissie belangstelling is voor een ingebracht advies. Waar dus even hoop gloorde op nieuwe, vaste voet op gemeentegrond, blijkt dat toch weer
drijfzand te zijn en zal het Platform net als de paar jaar ervoor weer zelf voor zijn eigen motivatie moeten zorgen.

Hoofdstuk 8

De karavaan trekt verder
De brief van wethouder Vlam komt aan de orde in de Platformvergadering van 25 november
1998. ‘De reactie op het gesprek van 23 juni is ronduit teleurstellend en wijkt sterk af van de indruk die we tijdens het gesprek kregen van haar positieve intenties, waarbij zij ook uitsprak zich
hard te willen maken om richting Platform als zogeheten facetwethouder op te treden. De voorgestelde communicatielijnen maken gecoördineerd en overzichtelijk contact bijna ondoenlijk’,
notuleert Willem Caspers. Tot de conclusie om de samenwerking met de gemeente dan maar
helemaal op te geven, komt het in deze vergadering echter niet: ‘Los van de reacties van teleurstelling is men er zeker niet voor om de banden met de gemeente door te snijden; deze biedt ons
onderdak, gefaciliteerde bureau-ondersteuning en subsidies. Daarnaast heeft het Platform zijn
eigen activiteiten, ondersteunt het de activiteiten van de individuele leden en hoeft dus voor
haar bestaansrecht niet volledig te bouwen op de gemeente c.q. politiek.’
En dus wordt besloten dat het bestuur de wethouder benadert met een reactie op haar brief en
dat de fractieleden in de gemeenteraad die zich recentelijk lovend uitspraken over het Platformwerk, eveneens worden benaderd. Dat laatste gebeurt nog diezelfde 25 e november. Voorzitter
Bert Oostveen in zijn brief: ‘Wij blijven hopen dat onze brief aan de wethouder tot een vervolggesprek en tot een beter resultaat leidt, maar wij willen bij
deze toch ook een beroep doen op anderen (waaronder u)
die ons rond die verkiezingsperiode hebben laten weten te
hechten aan voortzetting van gemeentelijke inspanningen
op dit beleidsveld in de huidige raadsperiode. Mogen we in
dat kader iets van u vernemen?’
Bart Beukema (PvdA), Chris de Ronde (GroenLinks) en
Rob de Vries (CDA) ontvangen de brief, maar het Platform
zal vergeefs op een reactie wachten.

Orkaangeweld en internet
Ondertussen speelt zich op het wereldtoneel ook het nodige
af waar hulp voor gevraagd wordt. Zo wordt Nicaragua
eind oktober ’98 getroffen door de orkaan Mitch. Er vallen
naar schatting drieduizend doden en meer dan een half miljoen mensen raken dakloos. Door de vele regen worden
wegen, bruggen en landbouwgronden weggespoeld met
aardverschuivingen als gevolg. Het Nicaragua Project in
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Arnhem roept met een extra uitgave van zijn nieuwsbrief op tot noodhulp en de Nijmeegse
hulporganisatie SKOP (Stichting Kleinschalige Ontwikkelingsprojecten) houdt zowel in Nijmegen als in Arnhem samen met de stichting Doca, de Arnhemse kraakgroepen en het Nicaragua
Komitee een inzameling van landbouwgereedschap, dekens, landbouwplastic, keukengerei,
zeep, zaklampen et cetera. De spullen worden in november in een container verscheept naar het
Midden-Amerikaanse land.
Maar er is ook heel ander nieuws, want als
eerste Platformorganisatie stapt de Raad van
Kerken Arnhem in november over op internet.
Door middel van een brief aan het gemeentebestuur van 12 november 1998 wordt deze –
voor die tijd zeer vooruitstrevende en bovendien
kostbare – stap bekend gemaakt: ‘Hierbij willen
wij U op de hoogte stellen van het feit dat door
de werk-groep ‘kerk en internet’ i.o. op verzoek
van de Raad van Kerken Arnhem een website is
gemaakt die op 2 september j.l. op het net is gezet. Bovendien willen wij U uitnodigen om
hieraan deel te nemen.’
Het aanbod aan de gemeente om aan het website-initiatief van de Raad van Kerken deel te
nemen, doet ons nu met voor iedere burger in Nederland een eigen internetverbinding hilarisch
aan en de gemeente zal ook geen gebruik van het aanbod maken. Wie er echter wel gebruik van
maakt is het Platform dat hiermee namelijk een mogelijkheid in de schoot geworpen krijgt om
meer ruchtbaarheid te geven aan de activiteiten van de aangesloten organisaties. Gedurende enkele jaren zal dan ook regelmatig nieuws door het Platform worden aangeleverd waar Raad van
Kerken-voorzitter Arie Blokland weer een heus internetbericht van maakt.
In diezelfde novembermaand laat ook de Stichting Arnhem-Lima weer met een publieksactie
van zich horen. De zomervakantie is voorbij, de overgebleven vakantiemuntjes zijn geteld en op
27 november ’98 maakt wethouder Vlam bekend dat de gemeente als vanouds de opbrengst zal
verdubbelen. Bovendien zijn twee Peruanen op bezoek gekomen om over de situatie in Villa El
Salvador te spreken naar aanleiding van de aldaar gehouden deelraadverkiezingen.
Van de vier stedencontacten die Arnhem onderhoudt, is eigenlijk alleen de Stichting ArnhemLima het minst onderhevig aan schommelingen in het politiek-maatschappelijk veld. Ook slaagt
de stichting er telkens weer in om aan de hand van de Muntjesactie de nodige publiciteit in de
plaatselijke pers te genereren, daar waar andere organisaties vergeefs moeite doen om ook met
hun acties in de krant te komen. De door Stichting Arnhem-Lima gekoesterde formule (uitslag
muntjesactie + culturele avond + actueel nieuws uit Lima) zal nog vele jaren succesvol blijken.
Maar aan de weg timmeren doet ook Amnesty-Arnhem. Op
10 december 1998 is het namelijk precies vijftig jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens door de Verenigde Naties werd aangenomen en de
Arnhemse werkgroep organiseert er wederom een fakkeltocht door het stadscentrum omheen: ‘Door uw deelname
aan deze fakkeltocht kunt u ook uw protest tegen deze
voortdurende mensenrechtenschendingen laten horen. De
tocht begint om 19.30 uur bij de HEMA in het centrum van
Arnhem en eindigt om ongeveer 20.30 uur in het Hemelrijk.
Daar zal het Arnhems Binnenstadskoor een kort optreden
verzorgen. U kunt voor f 2,50 een fakkel kopen aan het
begin van de tocht.’
En aan de weg timmert ook nog steeds de Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU). In een brief van 16
december 1998 nodigt Chantal Morseld namens IJU een
groep jongeren uit Târgovişte (Roemenië) uit om in juni
van het volgende jaar uit naar Arnhem te komen. Samen met jongeren uit Croydon, Gera en het
Poolse Lublin zullen een week lang ervaringen worden uitgewisseld over het Downsyndroom.

Arnhem Mondiaal

453

Stichting Doca

En zo organiseren stichting Grondvest en stichting Doca in die periode een demonstratie bij de
poort van chemieconcern AkzoNobel aan de Velperweg, waarbij flyers aan het fabriekspersoneel van deze multinational worden uitgedeeld over de mogelijke gevolgen van het MAI-akkoord.

Hoofdstuk 9

Einde Bureau Vront
Daags voor Kerstmis 1998 is het dan zover: Jan Ram neemt afscheid van het Arnhemse vredesen ontwikkelingswerk, ‘zijn’ Bureau Vront is opgeheven. Platformvoorzitter Bert Oostveen zet
in zijn speech op 23 december alle hoogtepunten in de voorbije tien jaar op een rijtje: de aanloop naar een gemeentelijk vredesbeleid na de grote vredesdemonstraties in de beginjaren 80,
het aanbieden van het Vredesprogramma Arnhem aan het gemeentebestuur door de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen in juni 1983, het instellen door de gemeente een half jaar later
van een zogeheten ad hoc Commissie vredesvraagstukken, de inzet van de Vredesbus die de
basisscholen langsging, de brochure Arnhem en de moderne oorlog, een jaarlijks gemeentebudget van f 100.000,-, de oprichting van de stedenbanden, het lidmaatschap van de Wereldunie
van Vredessteden en de oprichting van het Platform Vrede en Ontwikkeling.
Het gemeentelijk Bureau Vront zelf, gestart in het voorjaar van 1987, heeft in de jaren daarna
een cruciale rol gespeeld bij de implementatie van al deze stappen, zo benadrukt Bert Oostveen.
Hij noemt een lange lijst met successen die Arnhem op de kaart hebben gezet wat vredeswerk
en internationale samenwerking betreft zoals de toekenning van de vredesprijs van de Raad van
Europa in 1986, de toekenning van de eretitel Peace Messenger door de Verenigde Naties een
jaar later, de deelname van Arnhem aan de activiteiten van LOTA (Lagere Overheden Tegen
Apartheid), de naamgeving Nelson Mandela-brug en Andrej Sacharov-brug, de internationale
conferentie City in the World in 1994 met daarbij de totstandkoming van het Arnhem Appel en
de mede-oprichting van het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid van de VNG in 1989.
Bert Oostveen: ‘Ik vind het een respectabele lijst waar de gemeente Arnhem, wij als Platform,
maar zeker ook Jan Ram met tevredenheid en trots op kunnen terugzien. Ook al hebben we de
laatste jaren de nodige tegenslagen moeten incasseren en heeft een uitkleding van het gemeentelijk beleid op dit gebied en het Bureau Vront plaatsgevonden.’
Als Arnhemse vredesactivist van het eerste uur – eerst binnen de Samenwerkende Arnhemse
Vredesgroepen, daarna via de Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid als actief lid en bestuurder van
het Platform Vrede en Ontwikkeling – heeft Bert Oostveen de ontwikkelingen rond bovengenoemde highlights van dichtbij meegemaakt. Over de rol van Jan Ram daarbij memoreert hij op
de afscheidsavond: ‘Ik heb gezien dat je gegroeid bent in dat werk, niet enkel inhoudelijk, maar
dat ik ook ervoer dat je hart steeds meer bij het werken aan vrede en gerechtigheid kwam te liggen. Ook al is de lijst van resultaten indrukwekkend, dat is zeker allemaal niet van een leien
dakje gegaan. En ook in de laatste jaren heb jij – niet altijd zichtbaar voor ons – gevochten
voor het behoud van dit gemeentelijk beleidsveld, met een vasthoudendheid die je zelfs een officiële berisping heeft opgeleverd.’

En einde Nicaragua Komitee Arnhem
En of het einde van het gemeentelijk Bureau Vront al niet droevig genoeg is, maakt ook het
Nicaragua Komitee Arnhem in dezelfde decembermaand van 1998 bekend dat het – na zeventien jaar – met zijn activiteiten stopt. Uit de Nicaragua Nieuwsbrief van die maand: ‘De aanleiding daarvoor ligt in het al jaren moeizame contact met de Nederlander in Muelle de los Bueyes. Voegen we daarbij dat we als leden van het komitee merkten minder makkelijk tijd vrij te
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maken voor activiteiten voor Nicaragua en dat de respons op activiteiten vanuit Arnhem beperkt
was, dan is het een juiste beslissing om nu te stoppen.’
Het besluit wordt door de betrokkenen bij het Arnhemse ontwikkelingswerk als een teleurstelling ervaren, niet in de laatste plaats omdat kort tevoren nog een inzamelingsactie in de stad
heeft plaatsgevonden om de gevolgen van de verwoestende orkaan Mitch die over land trok, te
verzachten. Maar voor de vier leden van het comité (Frank Hollander, Aart Lips, Pim Rodenburg en Kees Stender) heeft het lang genoeg geduurd: ‘Als
leden van het Nicaragua Komitee hebben we ons heel wat
jaren (resp. 17, 15, 13 en 6) voor Nicaragua en met name
Muelle de los Bueyes ingezet. We kijken tevreden teug naar
de vele acties zoals de ondersteuning van de start van een
kritisch weekblad, de bijdrage aan een dakplatenfabriekje,
een inzameling van medische materialen (een vrachtwagen
vol), een inzameling van gereedschap (10.000 stuks), het
financieren van een veterinaire apotheek, het mogelijk maken dat er een dierenarts in Muelle ging werken, bijdrage
aan de uitbouw van de boerenorganisatie UNAG, het gynaecologisch project via Renacer van de laatste 3 jaar, een
klein elektriciteitsproject en een bijdrage aan het vrouwenhuis in La Gateada.
U hebt in al die jaren totaal ruim f 75.000,- bijgedragen. Inkomsten en uitgaven die jarenlang
door onze penningmeester, Jan Zuidema, zorgvuldig werden bijgehouden. We waren als Nicaragua Project op vele bijeenkomsten met een standje. Ook verzorgden we enige publiciteit,
waaronder de Nicaragua-avonden en de nieuwsbrief.’
Toch betekent het besluit van het Nicaragua Komitee om te stoppen met de activiteiten verrassend genoeg niet het einde van de relatie die vanuit Arnhem met het Midden-Amerikaanse land
wordt onderhouden: ‘Maar we kunnen u ook melden dat het contact vanuit Arnhem met Muelle
wordt voortgezet via de werkgroep van de Raad van Kerken. Zij zijn nog steeds betrokken bij de
boerenorganisatie UNAG.’
Zo op het eerste oog lijkt er dus niet zo veel te veranderen, want Nicaragua Komitee, Nicaragua
Project en de werkgroep Latijns-Amerika van de Raad van Kerken Arnhem werkten immers al
jaren samen en gaven gezamenlijk de Nicaragua Nieuwsbrief uit.
Financiële consequenties heeft het besluit echter wel: ‘We stellen voor om de resterende middelen voor de helft van de wederopbouw van Nicaragua te besteden via het landelijk Nicaragua
Komitee en de andere helft te geven aan het vrouwenhuis (opvang van kraamvrouwen, gaarkeuken voor kinderen, kursuscentrum voor vrouwen etc.) in La Gateada, een dorp ongeveer 30
km van Muelle de los Bueyes. Mocht u het met deze besteding niet eens zijn, wilt u dan spoedig
contact met ons opnemen, u kunt dan uw bijdrage terugontvangen.’
Het besluit blijkt gelukkig geen gevolgen te hebben voor het baarmoederhalskankeronderzoek
dat met steun van het Nicaragua Komitee in Muelle is opgezet. Inmiddels heeft de Nicaraguaanse regering namelijk besloten om deze onderzoeken te betalen, zodat de medewerkers van
het gezondheidscentrum waar de onderzoeken worden gedaan, hun werk kunnen voortzetten.

Hoofdstuk 10

Nieuwe opzet werkgroepen
Zoals eerder aangegeven heeft Platformvoorzitter Bert Oostveen in zijn brief van 20 augustus
1998 aan wethouder Jantien Vlam de toezegging gedaan dat het Platform nauwgezetter nog dan
voorheen met een werkgroepenstructuur gaat werken: ‘Binnen het Platform worden – met het
oog op een betere spreiding van taken – enkele werkgroepen geformeerd, die zich gaan bezig
houden met zaken als: de stedenbanden/-contacten (Gera, Lima, Kimberley, Croydon), Lokale
Agenda 21, Vredeseducatie, Multiculturele activiteiten.
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In september/oktober gaan deze groepen het een en ander op papier zetten, wat de basis moet
worden voor het beleids- en werkplan van het Platform voor de jaren 1998-2000.’
In een voorgaand hoofdstuk hebben we al gezien dat het aantal werkgroepen in het najaar van
1998 is uitgebreid met MAI (Multilateraal Akkoord inzake Investeringen) en Jubeljaar, zodat
het nu om in totaal zes werkgroepen gaat die alle een eigen programma ontwerpen, die in een
gezamenlijk beleidsplan ingepast zullen worden. Voor een Platform met vijftien actieve lidorganisaties die er ook elk nog een eigen stichtings- of verenigingsprogramma op na houden, lijkt
het op voorhand een schier onmogelijke taak. In de loop van 1999 zal dan ook blijken dat het
functioneren van het Platform als geheel, met zijn adviestaak als voornaamste doelstelling,
ernstig onder druk komt.
Voorlopig denken de leden met een strak schema van eenmaal vergaderen per zes weken en een
dagelijks bestuur van drie leden (Bert Oostveen als voorzitter, Aris Kon als vicevoorzitter en Ed
Bruinvis als secretaris) de werkzaamheden te kunnen stroomlijnen.
In een overzicht van 13 januari 1999 zet Aris Kon de samenstelling en doelstellingen van de zes
werkgroepen plus hun voorzitters/rapporteurs op een rijtje. Voor het gemak en om nieuwe stapels papier rond de vorming van een beleidsplan te vermijden, wordt het overzicht meteen maar
het ‘Beleids-/activiteiten-/werkplan Platform VOMMM 1999-2001’ genoemd.

Werkgroep Stedenbanden
De eerstgenoemde werkgroep in dat overzicht is de Werkgroep Stedenbanden, bestaande uit
Bert Oostveen van de Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid (tevens voorzitter), Gerda van der Sluijs
en Rudi Manhoef van Novib/Unesco-Arnhem, Nico Vlasveld namens Stichting Arnhem-Lima,
Jaap Huurman van de Werkgroep Arnhem-Kimberley, Wim Onderstal van de Wereldwinkel en
tenslotte Johan Wolters die als waarnemer deelneemt vanuit het Platform 21 Maart. Met zeven
leden is dit meteen ook de grootste werkgroep, maar het gaat daarbij dan ook om de
stedenbanden die Arnhem heeft met vier plaatsen: Gera in het voormalige Oost-Duitsland,
Croydon in het Verenigd Koninkrijk, Lima in Peru en Kimberley in Zuid-Afrika. Van deze vier
stedenbanden zijn de eerste twee officiële stedenbanden en vallen de laatstgenoemde twee onder
het kopje ‘stedencontacten’. Dat wil zeggen, wel met steun van de gemeente in het leven geroepen, maar niet met een formeel akkoord tussen de beide burgemeesters van de betrokken steden
bekrachtigd. Opgemerkt daarbij zij nog dat de beide officiële stedenbanden met Gera en
Croydon al zijn ondergebracht in de Stichting Jumelage Arnhem (SJA).
De werkgroep stelt zich ten doel om als een soort achtervanger te fungeren voor de SJA en de
vier aandachtsvelden bovendien ineen te schuiven, waardoor het verbrokkelde karakter ervan
verdwijnt. De werkgroep hoopt daarbij op medewerking van het Kabinet van de burgemeester.
Als een van de eerste activiteiten in de nabije toekomst ziet de werkgroep het samenstellen van
een folder over de vier stedenbanden waarmee de werkgroep vrijwilligers hoopt te kunnen werven.

Werkgroep Multiculturele Activiteiten
De tweede werkgroep die aan de orde komt in het overzicht dat Aris Kon heeft samengesteld, is
de Werkgroep Multiculturele Activiteiten. Ondanks de teleurstellende ervaringen in het voorbije
jaar die in een voorgaand hoofdstuk al aan de orde kwamen, willen de leden toch doorgaan met
dit onderdeel. Voor de werkgroep hebben zich aangemeld Ed Bruinvis van de stichting Doca
(tevens voorzitter), Gerda van der Sluijs en Rudi Manhoef van de Novib/Unesco-groep, Roswitha Franze van Amnesty International, Dick Engelsman van Stichting Vredespolitiek (SVP)
en Johan Wolters namens Platform 21 Maart.
Als uitgangspunten voor de werkzaamheden gelden voor de werkgroep de toenemende onverschilligheid en spanningen tussen autochtonen en allochtonen in het land (en niet alleen in
Nederland), de indruk dat er van daadwerkelijke integratie geen sprake is en dat culturele verschillen tussen beide bevolkingsgroepen daarom tot onderwerp van debat moet worden gemaakt
wil het draagvlak voor de multiculturele samenleving niet verder afbrokkelen.
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Daarbij stelt de werkgroep zich ten doel om ‘een nieuw samenwerkingsverband met vertegenwoordigers (op te zetten), waarin alle organisaties in Arnhem die actief zijn op het terrein van
de multiculturele samenleving, elkaar regelmatig treffen, info en
ervaringen uitwisselen en komen tot het gezamenlijk organiseren
van allerlei activiteiten die het ideaal van de multiculturele samenleving dichterbij moeten brengen (armoedebestrijding, positie
van de vrouw, wapenexport, asielzoekers, duurzame ontwikkeling,
overbevolking etc.)’
Enerzijds wil de werkgroep op die manier dubbel werk bij de
organisaties in de stad vermijden, anderzijds wil de werkgroep
voorkomen dat de bestaande verbanden al te drastisch worden gestroomlijnd.
Als te organiseren activiteiten stelt de groep zich voor om
regelmatig werkdocumenten uit te brengen, via wijkplatforms en
buurthuizen buurtgerichte contacten op te zetten en daarbij zoveel
mogelijk te werken met vertegenwoordigers met voldoende mandaat om efficiënter dan voorheen te kunnen opereren.

Werkgroep Vredeseducatie
Opvallend op de Platformagenda is de terugkeer van vredeseductie. In de beginjaren van het
Platform nog een prominent agendapunt, maar na de verkoop door de gemeente Arnhem van de
Vredesbus aan de gemeente Utrecht in 1992, was deze vorm van vredeswerk ondergeschikt
geraakt aan andere vredesactiviteiten.
De doelstelling die de Werkgroep Vredeseducatie zichzelf stelt is niet gering, namelijk het doorvlooien van bestaand, recent onderwijsmateriaal op bruikbaarheid ‘teneinde dat ingang te doen
vinden op scholen voor basis- en middelbaar onderwijs.’ Bovendien wil de werkgroep op zoek
gaan naar landelijke consulenten (uit kringen rond Kerk en Vrede) om ‘door ons aangeboden
materiaal met betrekking tot vredeseducatie in de praktijk te ondersteunen.’
De kosten voor deze operatie zijn eveneens niet gering: voor vijftig onderwijspakketten à f 2,50
per stuk maal veertig scholen is een budget vereist van een slordige f 4.000, waarop dan nog de
reis- en voorbereidingskosten van die consulenten bovenop komen.
Niettemin verwachten de leden van de werkgroep (Aris Kon van Kerk en Vrede, tevens voorzitter, Will Bijloo van de Bahá’í Gemeenschap, Dick Engelsman van de Stichting Vredespolitiek en Wim Onderstal van de Wereldwinkel) dat het initiatief haalbaar is.

Werkgroep Lokale Agenda 21
De werkgroep die in een eerder hoofdstuk al uitgebreid aan de orde kwam, is de Werkgroep
Arnhem Duurzaam, in het overzicht van Aris Kon hier en daar in de notulen ook Werkgroep
Lokale Agenda 21 genoemd.
In deze werkgroep nemen behalve Ed Bruinvis van stichting Doca
als voorzitter en Nicole Klein Middelink namens Milieudefensie,
ook Gerda van der Sluijs van Novib/Unesco-Arnhem – haar derde
werkgroep – en Jakob Wedemeijer namens Derde Kamer-zitting.
Over de doelstellingen van deze werkgroep is in een ander verband
al uitgebreid geschreven, maar samengevat in het overzicht dat Aris
Kon heeft opgesteld, luidt deze: ‘Hoe kan Arnhem een LA-21 gemeente worden, waarbij de hieraan verbonden verplichtingen zodanig in praktijk worden gebracht, dat daadwerkelijk een bijdrage
geleverd wordt aan duurzame ontwikkeling?’
De daarvan afgeleide doelen kunnen eenvoudigweg in vier zinnen worden samengevat:
- Het plaatsen van Arnhem op de lijst van LA-21 gemeenten.
- Het bereiken van de Arnhemse bevolking met thema’s rondom duurzame ontwikkeling.
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- Het implementeren van duurzame ontwikkeling in het politiek en ambtelijk apparaat.
- Het kritisch volgen van het Arnhemse bedrijfselven inzake milieuzorgsystemen, energiebesparing, grondstoffenbeslag, productieaard, mensenrechten, wapenhandel en personeelsbeleid.
Tussen deze vier subdoelen moet voortdurend onderling verband worden aangebracht, zo stelt
de werkgroep, waarbij de al bestaande samenwerkingsverbanden in Arnhem versterkt moeten
worden en er vooral wijkgericht gewerkt moet worden.
Daartoe zal een alternatieve stadsgids worden gemaakt en zullen de vijf duurzaamheidsindicatoren die inmiddels door het NCDO zijn opgesteld, naar de Arnhemse situatie worden vertaald.

Werkgroep Jubeljaar
Het onderdeel Jubeljaar (Jubilee 2000) is nieuw op de Platformagenda. Het betreft een initiatief
van de gezamenlijke kerken in veertig landen, opgepakt door de Raad van Kerken Arnhem, om
de enorme schuldenlast van de Derde Wereldlanden
drastisch terug te brengen: ‘De schuldenlast van de
ontwikkelingslanden aan ontwikkelde landen en
banken in het westen bedraagt 250 miljard per jaar
aan rente alleen al. Het is zaak die zeker voor de
armste landen te doen kwijtschelden.’
De werkgroep stelt zich ten doel om ‘bekendheid
(te) geven aan de problematiek van de schuldenlast
van ontwikkelingslanden onder de Arnhemse bevolking (al dan niet kerkelijk) door ondersteuning van de landelijke acties van WEMOS/OIKOS/
Werkgroep Jubilee 2000 te Utrecht.’
De werkgroep bestaat uit Henny Beijer van de Raad van Kerken Arnhem en tevens voorzitter,
Aris Kon van Kerk en Vrede, Wim Sweers van de stichting Grondvest en Dick Engelsman van
Stichting Vredespolitiek die daarmee, net als Gerda van der Sluijs, in maar liefst drie werkgroepen actief is. De werkwijze van de groep is relatief eenvoudig: het bestellen en verspreiden van
actiemateriaal en het meedoen aan het verzamelen van handtekeningen.

Werkgroep MAI
Ook het Multilateraal Akkoord inzake Investeringen (MAI) kwam al in een eerder hoofdstuk
uitgebreid aan de orde. En hoewel er in de loop van 1998 steeds meer signalen komen dat het
geplande akkoord van tafel gaat, zijn de leden van de werkgroep (Wim Sweers van Stichting
Grondvest, Roswitha Franze van Amnesty International en Nicole Klein Middelink van
Milieudefensie Arnhem) daar nog niet gerust op: ‘Op welke wijze valt ervoor te zorgen dat het
MAI niet wordt ondertekend en volledig van tafel verdwijnt zodat de weg naar duurzame ontwikkeling openblijft?’
Het antwoord op deze vraag is minstens zo breed als de vraag zelf: ‘Voorkomen van ondertekening van het MAI, het informeren van de bewoners van Arnhem over het MAI en het creëren
van een MAI-vrije zone in Arnhem.’
Ook de praktische aanpak van het probleem zal de werkgroepleden nog de nodige hoofdbrekens
kosten: het interesseren van scholen (middelbaar en hoger economisch en administratief onderwijs) voor het onderwerp en het aansluiting zoeken bij andere anti-MAI-groepen in het land.

Het nieuwe jaar in
In het inmiddels twaalfjarig bestaan van het Platform is het niettemin de eerste keer dat de
werkgroepenstructuur op een dusdanig degelijke manier wordt aangepakt. Geconfronteerd met
een opgeheven Bureau Vront is het de leden duidelijker dan ooit dat er niets anders rest dan te
roeien met de riemen die men heeft, wil de doelstelling van het Platform om het vredes- en
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ontwikkelingswerk onder de aandacht van de plaatselijke bevolking te houden, waargemaakt
worden. En zo gaan de leden – hier en daar tegen beter weten in – in 1999 van start met een
beleidsplan waar de vonken van afspringen. De gemeentelijke steun vanaf nu in de rug
ontberend, zijn de Platformleden zich er meer dan voorheen van bewust dat het op hun inzet en
hun manier van werken aankomt. Maar, zoals bovenstaand al is gesuggereerd, is men zich
daarbij ook bewust van de beperkingen die deze toegenomen druk met zich meebrengt?

Hoofdstuk 11

De praktijk van de werkgroepen
De Werkgroep Lokale Agenda 21 (ook Werkgroep Arnhem Duurzaam geheten) is de eerste
werkgroep in de vernieuwde Platformstructuur die zich in 1999 stabiliseert rond de gekozen
werkwijze. Dat is op zichzelf niet zo vreemd, want de werkgroep kent al een voorgeschiedenis
in de campagne Arnhem (stemt) Duurzaam. De werkgroepleden weten dus wat ze aan elkaar
hebben en ook al zijn Jakob Wedemeijer en Gerda van der Sluijs nieuw in deze groep, het
onderwerp is al vaak genoeg tijdens Platformvergaderingen aan de orde geweest om er zicht op
te hebben kunnen krijgen. Bovendien zijn het Nicole Klein Middelink en Ed Bruinvis die in
deze werkgroep het voortouw nemen en al vaker met dit het bijltje hebben gehakt, waardoor het
programma al snel vorm krijgt. Omdat de groep ook over de inzet van Ellen Karis van Milieudefensie beschikt, die het maken van een alternatieve stadsgids hoog op haar prioriteitenlijstje
heeft staan, is dit de eerste werkgroep van de zes die meters maakt in het nieuwe jaar. Al op 11
januari verschijnt een rapportage van de werkgroep met daarin als nieuwe stappen een bezoek
aan de Wetenschapswinkel Nijmegen om te
bezien in hoeverre gezamenlijk een onderzoek
kan worden opgezet naar de vorderingen in Arnhem op het gebied van duurzame ontwikkeling,
een bijeenkomst in Hotel Haarhuis samen met
GroenLinks Renkum met het doel een regionale
cursus op te zetten over Lokale Agenda 21 en het
besluit van Hans Huitema van de het EcoTeam
Centrum Midden-Gelderland om toe te treden tot
de werkgroep.
Naar aanleiding van de uitnodiging van het NCDO om mee te doen aan het landelijk onderzoek
naar de stand van zaken bij Nederlandse gemeenten op het gebied van Lokale Agenda 21, wordt
ook besloten om aan dit ‘Spiegelproject’ deel te nemen. Het besluit zal de opmaat blijken te zijn
tot een viertal jaarlijkse spiegelonderzoeken in Arnhem zoals we verderop in dit boek nog zullen
zien.
Ook het onderdeel industrievervuiling komt aan de orde. Wanneer het hoofd Acquisitie en
Beheer van AkzoNobel, Peter Dessens, in een artikel in dagblad de Gelderlander de loftrompet
steekt over de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen in Arnhem, reageert Ed Bruinvis
van de stichting Doca daar met een ongemeen fel artikel op. In het stuk, dat tot zijn eigen
verbazing integraal in de krant wordt opgenomen, wordt het chemieconcern verweten duurzaamheid in de wereld juist op allerlei manieren te blokkeren door deel te nemen aan de wereldwijde wapenhandel, door het milieu te vervuilen met afvalstoffen en door miljoenenwinsten te
maken met de productie van medicijnen die voor een fractie van de verkoopprijs ter beschikking
gesteld zouden moeten worden aan de bevolkingen van ontwikkelingslanden die zich geen dure
medicijnen kunnen veroorloven.
En tenslotte neemt de werkgroep – dat wil zeggen, de stichting Doca binnen dit samenwerkingsverband – het besluit om in 1999 meer aandacht te besteden aan de relatie tussen militaire
productie in de regio Arnhem en duurzame ontwikkeling. In een brief van 11 januari 1999 aan
Werner Sikken van het NCDO waarin gemeld wordt dat de Werkgroep Arnhem Duurzaam inArnhem Mondiaal
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gaat op de uitnodiging deel te nemen aan het onderzoekproject Lokale Duurzaamheidsspiegel,
schrijft werkgroepvoorzitter Ed Bruinvis daarover: ‘Vermeldenswaard in dit verband is wellicht
ook dat Doca dit jaar meer aandacht zal schenken aan de relatie militaire produktie en duurzame ontwikkeling. In dat kader zal net als in 1998 een serie maandelijkse kranten worden
samengesteld voor de organisaties binnen het landelijk Platform tegen Wapenhandel (PTW)
waar Doca deel van uitmaakt. In juli van het afgelopen jaar werd door dit platform al het
boekje ‘Nederlandse wapenhandel in de jaren 90’ gepresenteerd en onze stichting heeft daarbij
aangekondigd een konkreet vervolg op dit boekje te zullen opzetten in de vorm van een regionaal projekt op het gebied van militaire productie, wapenhandel en duurzame ontwikkeling.
Vooral voor een nieuwe serie kranten zou een financiële bijdrage van de kant van het NCDO op
prijs worden gesteld. Hierbij dus tevens het verzoek om de nodige aanvraagformulieren toe te
willen zenden.’
Het NCDO zal inderdaad financieel bijspringen, maar niet specifiek voor dit onderdeel. Onder
de indruk echter van het verslag dat de werkgroep gemaakt heeft van de campagne Arnhem
(stemt) Duurzaam zal het NCDO in de jaren die volgen een fors deel van de onderzoekskosten
van de werkgroep op zich nemen, maar dan vooral vanwege de inzet voor de Lokale Duurzaamheidsspiegel.
Het inventariserend onderzoek naar de relatie tussen militaire productie in en rond Arnhem en
duurzame ontwikkeling, waarover in een later hoofdstuk meer, zal inderdaad in datzelfde jaar
1999 worden afgerond.
Maar niet alles verloopt even soepel. Op 9 februari 1999 meldt Wetenschapswinkel Nijmegen
aan de werkgroep naar aanleiding van het gesprek dat op 13 januari plaats heeft gevonden, weinig heil te zien in samenwerking: ‘Het lijkt de Wetenschapswinkel niet zinvol om te beginnen
met het overtuigen van de gemeente om aan LA21 deel te nemen, omdat dit de moeilijkste weg
is. Lokale Agenda 21 is een proces. Groepen zullen er zelf mee aan de gang moeten en niet
wachten op de gemeente. Waarschijnlijk kan de projectgroep beter beginnen bij lokale organisaties. Wat wil je samen bereiken op het gebied van duurzame ontwikkeling? Bedenk samen een
concreet project, vraag daarvoor gemeentesubsidie aan. Op deze manier ontstaat LA21, maar
dan bottom-up. Concreet kan de Wetenschapswinkel waarschijnlijk niet veel betekenen voor de
projectgroep Arnhem Duurzaam.’

Werkgroep Multiculturele Activiteiten
Een tweede werkgroep die ook in januari ’99 met een voortgangsrapportage komt, is de Werkgroep Multiculturele Activiteiten. Ondanks de neergang in de belangstelling voor dit thema die
zich – ook landelijk – vanwege de magere resultaten aftekent, wil de werkgroep zich blijven
inzetten. Al was het maar om de toenemende verrechtsing in de maatschappij waarbij ‘de
buitenlanders’ steeds meer als zondebok worden beschouwd, het hoofd te bieden. De werkgroep
organiseert samen met Platform 21 Maart in
januari een workshop die door de plaatselijke
organisatie Loesje wordt gegeven rond het
thema Tolerantie. De keuze om het jaar 1999
in zijn geheel in het teken te stellen van dit
thema is op voorstel gedaan van Pim Grooten,
die in december ’98 het Platform 21 Maart
namens Gehandicaptenraad Arnhem is komen
versterken.
Enkele dagen voor haar komst is een uitvoerig
document verschenen waarmee werkgroepvoorzitter Ed Bruinvis poogt een basis te leggen voor niet alleen de activiteiten van de werkgroep zelf, maar vooral ook voor het samenwerkingsverband dat hem voor ogen staat met andere organisaties in de stad die zich bezighouden met de multiculturele samenleving zoals Osmose, Oase Migrantenwerk en Stichting
Samen. Het concept van het stuk is al in oktober ter discussie voorgelegd aan de werkgroepleden, terwijl ook het decemberstuk als zodanig wordt gepresenteerd: ‘Dit tweede concept heeft,
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evenmin als het eerste overigens, de bedoeling een eindstuk te zijn. Het gaat er veeleer om met
deze aanzet al discussiërend tot een struktuurschets te komen op basis waarvan efficiënter
samengewerkt en overzichtelijker naar buiten toe getreden kan worden.’
Ondanks de goede bedoelingen zal het stuk toch slechts een marginale inbreng hebben in de discussie en zal van de zo gewenste samenwerking tussen de genoemde organisaties in de praktijk
niets terecht komen. Toch bevat het stuk aanknopingspunten om juist op dit punt meer tot elkaar
te komen: ‘In het eerste concept is de mogelijkheid geopperd om te komen tot een nieuw samenwerkingsverband, waarin vertegenwoordig(st)ers van alle organisaties in Arnhem die aktief zijn
op het (brede) terrein van de multikulturele samenleving, elkaar regelmatig treffen en zo informatie en ervaringen met elkaar uitwisselen. Vanuit zo’n samenwerkingsverband zou dan wellicht gekomen kunnen worden tot het gezamenlijk organiseren van allerhande aktiviteiten die
het ideaal van de multikulturele samenleving dichterbij brengen.’
Het idee kan niet op de steun rekenen van de diverse groepen, zo blijkt al snel: ‘Tegen het voorstel van een breed samenwerkingsverband is ingebracht dat dit te grootschalig zou kunnen worden en dat de posities van de deelnemende organisaties (hun autonomie, hun specifieke expertise) ondergesneeuwd zou kunnen raken.’
Meer kans echger maakt het voorstel van Pim Grooten om ‘de gezamenlijk te organiseren aktiviteiten thematisch van aard te laten zijn. Deze thema’s zouden zo breed genomen kunnen worden (armoedeproblematiek, nationalisme enz.), dat de specifieke inbreng van de deelnemende
organisaties goed tot zijn recht komt. Zou je bijvoorbeeld voor een manifestatie rond het thema
‘positie van de vrouw’ kiezen, dan levert de inbreng van het FNV, de Stichting Arnhem-Lima en
migrantenorganisaties tezamen ongetwijfeld een aangrijpend beeld op.’
Haar voorstel zou met wat goede wil als een variant op eerstgenoemd voorstel beschouwd kunnen worden, maar ook hier zal de praktijk weerbarstig blijken, zoals we in een volgend hoofdstuk zullen zien.
Voor Ed Bruinvis is intussen het moment gekomen om als voorzitter van de werkgroep terug te
treden. Het vele werk dreigt hem boven het hoofd te groeien. Op 27 januari ’99 laat hij dat de
werkgroepleden schriftelijk weten: ‘Op de Platformbijeenkomst van 25 november heb ik aangegeven dat ik mijn taak binnen de werkgroep Multikulturele Aktiviteiten van het Platform tot het
einde van 1998 zou uitvoeren. We zijn inmiddels een maand verder en ik acht het tijdstip gekomen om die afspraak gestand te doen.’
De taken die er in Platformverband voor hem overblijven lijken die werkdruk echter niet te
kunnen verminderen: secretariaatswerk binnen het Dagelijks Bestuur, inspreken bij de raadscommissies, de Werkgroep Duurzame Ontwikkeling, de maandelijkse Info Vredes- en Ontwikkelingswerk (voorheen de knipselkrant) en contactpersoon Platform 21 Maart. Of er in de praktijk dus veel voor hem verandert is maar de vraag: ‘Met betrekking tot laatstgenoemde funktie is
er dus nog wel een band met de multikulturele aktiviteiten binnen ons Platform en kan er in dat
opzicht dus nog wel het een en ander door mij op elkaar afgestemd worden. Ook loopt er nog
steeds de diskussie rond het vorig jaar door mij gestarte voorstel voor een betere samenwerking
tussen ons Platform en dat van 21 Maart, waarvan ik jullie uiteraard op de hoogte zal blijven
houden.’
Los van de werkgroep, maar wel een opsteker voor Arnhem, is de oprichting die maand van de
Stichting Ien Dales Fonds, vernoemd naar de minister van Binnenlandse Zaken die in 1994
onverwacht aan een hartaanval overleed en in Arnhem werd begraven. Het fonds stelt zich ten
doel discriminatie en racisme te bestrijden met als motto ‘Gelijke kansen voor iedereen vormen
de basis voor een vreedzame samenleving’. Op de eerste bijeenkomst van het fonds op 5 februari 1999 in het voormalig FNV-gebouw De Opbouw aan de Velperweg, zullen voor de eerste
maal (geld)prijzen worden uitgereikt aan (vier) werkgroepen die op het terrein van racismebestrijding van zich hebben laten horen.
Ook de manifestatie rond tolerantie, die in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme
op 20 maart op de Jansplaats in het centrum van Arnhem gepland staat, gaat door, zij het in
bescheiden vorm. Uit het persbericht: ‘Doel van de manifestatie is het betrekken van het winkelende publiek bij de diskussie rond tolerantie en acceptatie en zal een oproep inhouden om in de
eigen persoonlijke omgeving meer te doen aan het realiseren van een daadwerkelijke multikulturele samenleving.’
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Op grote vellen papier die op een driepoot
staan wordt het publiek uitgenodigd om
associaties bij deze oproep neer te schrijven, terwijl de deelnemende organisaties
in kramen hun informatiemateriaal aanbieden. De respons zal echter even bescheiden blijven als de manifestatie zelf,
maar de VN-dag is in elk geval niet ongemerkt voorbijgegaan, zo luidt nadien de
conclusie.

De overige Platformwerkgroepen
Zo voortvarend als bovengenoemde twee werkgroepen van het Platform van start gaan, zo
moeizaam komen de overige vier werkgroepen op gang. Op de Platformvergadering van 13
januari valt niet veel meer te melden dan dat men een werkplan in voorbereiding heeft, terwijl
op de tweede Platformbijeenkomst in 1999, die van 24 februari, het al niet veel beter is. De
Werkgroep Stedenbanden blijkt zelfs nog niet bijeen te zijn geweest, terwijl de Werkgroep Vredeseducatie ‘bezig is met het tot dusver beschikbare materiaal te beoordelen op bruikbaarheid’,
aldus notulist Willem Caspers. Over de Werkgroep Jubeljaar meldt hij ‘Aktiviteiten stagneren’,
terwijl de Werkgroep Multilateraal Akkoord inzake Investeringen (MAI) tot de conclusie is gekomen dat het na het fiasco van het akkoord geen zin heeft om de werkgroep in stand te houden.
Willem Caspers nogmaals in zijn verslag van die februarivergadering: ‘Het voorstel is om de
werkgroep te laten slapen dan wel op te heffen en de lopende activiteiten over te hevelen naar
de andere werkgroepen’. Naar welke werkgroepen dat dan zou moeten, blijft in het vage en het
einde van het liedje is dat de vernieuwde Platformstructuur, die eind ’98 zo vol enthousiasme in
het leven werd geroepen, in het voorjaar van 1999 alweer een stille dood sterft, op het project
Arnhem Duurzaam na.

Hoofdstuk 12

Naweeën stopzetting gemeentelijk vredesbeleid
De opheffing van het gemeentelijk Bureau voor Vredesvraagstukken en Ontwikkelingssamenwerking (Bureau Vront) per 1 januari 1999 inclusief het afscheid van beleidsambtenaar Jan Ram
dat een week eerder heeft plaatsvonden, blijkt toch niet helemaal het einde te zijn van de discussie tussen Platform en de gemeente Arnhem over het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid. Omdat de in het voorjaar van ’98 aangetreden wethouder Jantien Vlam (PvdA) kort na
haar aanstelling toegezegd heeft zich als facetwethouder hard te zullen blijven maken voor de
inzet van de gemeente op het terrein van vrede en ontwikkeling, vindt op 18 januari ’99 een gesprek plaats tussen haar en een viertal Platformvertegenwoordigers: Bert Oostveen, Jaap Huurman, Nettie Hulsbos en Ed Bruinvis. Van de zijde van de gemeente is ook Gerard Vollenberg
aanwezig, ambtenaar bij de dienst Welzijn.
Allereerst komen de brieven aan de orde die in het voorbije half jaar door het Platform aan de
wethouder zijn verstuurd en die vooral bedoeld waren om duidelijkheid te krijgen over waar het
Platform in de toekomst op kan rekenen wat gemeentelijke betrokkenheid betreft.
Tijdens het gesprek blijkt al gauw dat de wethouder zich niet alleen verkeken heeft op de
consequenties van haar toezegging – ze verklaart dit zelf uit onervarenheid – maar ook dat het
besluit van het gemeentebestuur om te stoppen met het vredes- en ontwikkelingsbeleid weinig
tot geen ruimte meer laat voor initiatieven op dit gebied.
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Zelfs het in 1994 nog raadsbreed aangenomen Arnhem Appel zal geen staand beleid meer zijn,
aldus de wethouder. ‘Het Arnhem Appel houdt geen aktief beleid meer in, maar zal slechts als
toetsingskader worden gebruikt’, noteert Ed Bruinvis in zijn verlag van het gesprek. En: ‘Bert
geeft aan dat uit het gesprek van 23 juni (1998) de indruk was ontstaan dat de wethouder ons
(ons werk) zo goed mogelijk ter wille wilde zijn. De wethouder stelt dat we ermee zullen moeten
leven dat er geen gemeentelijk beleid meer is ten aanzien van onze werkterreinen.’
Niettemin wordt ook tijdens dit gesprek het Platform de optie
geboden om waar mogelijk met gemeentelijke steun het advieswerk voort te zetten: ‘De wethouder en dhr. Vollenberg
geven aan dat de dienst CEWES zal proberen toch zoveel mogelijk te koördineren. Hoe het dan bijvoorbeeld zit met de jumelages met Gera en Croydon (die immers onder de dienst
Externe Betrekkingen vallen), zal door de wethouder nader
worden onderzocht. Dhr. Vollenberg stelt voor om met Jan
Ram af te spreken hoe in elk geval zoveel mogelijk lopende zaken op het goede spoor kunnen worden gehouden.’
Over het stedencontact met Kimberley, tot een jaar terug nog
een hot item voor de gemeente, meldt Jaap Huurman dat de contacten met de Civics, het
georganiseerde deel van de zwarte town ships in Kimberley, nagenoeg stil zijn gevallen als
gevolg van het feit dat er niemand meer binnen de gemeente Arnhem aanspreekbaar is op dit
onderwerp. Als gevolg daar weer van heeft er ook geen financiële ondersteuning van de projecten in die stad meer plaatsgevonden. Ed Bruinvis in zijn verslag: ‘De wethouder merkt op dat
dat ook gelegen heeft aan de vage plannen van de werkgroep, maar bezien zal worden of de
gereserveerde gelden voor ’98 nog in ’99 kunnen worden aangewend.’

Uitwerking Bestuursakkoord 1998-2002
Uiteraard komt het gesprek met wethouder Vlam aan de orde op de eerstvolgende Platformvergadering van 24 februari, maar in de tussentijd doet zich iets bijzonder storends voor. In het
na de raadsverkiezingen van maart ’98 uitgewerkte Bestuursakkoord 1998-2002 blijkt een bezuiniging van f 20.000 op het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsterrein te zijn overeengekomen, een korting van maar liefst 20%. En ook nu weer is dat besluit gevallen zonder dat ruggespraak met het Platform als adviesorgaan is gehouden. In het gesprek dat de Platformvertegenwoordigers op 18 januari met de wethouder hadden, is wel sprake geweest van een aanstaande
bezuiniging, maar niet van een dergelijke omvang. Opnieuw voelt het Platform zich bedrogen
en dat zelfs door een wethouder die zo benadrukt heeft het Platformwerk te willen blijven ondersteunen.
In een poging te redden wat er te redden valt, richt Platformsecretaris Ed Bruinvis zich op 8
februari ’99 tot de raadscommissie Welzijn, Educatie en Sport: ‘Uiteraard kunnen wij instemmen met het op pag.6 van de nota gestelde uitgangspunt dat het met betrekking tot de Arnhemse
samenleving ‘allereerst’ dient te gaan ‘om het verbeteren van de kwaliteit van de stedelijke
samenleving door het vergroten van maatschappelijke participatie en sociale samenhang’. Voor
de organisaties die bij ons Platform zijn aangesloten gaat het immers al sinds jaar en dag om
niet minder dan dat. Ondanks het feit dat het gemeentebestuur besloten heeft tot het stopzetten
van een aktief vredes- en ontwikkelingsbeleid, blijven bedoelde organisaties zich inzetten voor
een sociale en vredelievende samenleving zowel binnen als buiten onze stadsgrenzen.
In dat kader zal het u dan ook niet verbazen dat wij ernstig bezwaar maken tegen het voorstel
om onder de noemer ‘onderuitputting Vront’ (pag.58) het aktiviteitenbudget voor het vredes- en
ontwikkelingswerk in Arnhem met f 20.000,- terug te brengen. Op verzoek van de gemeenteraad
waren wij drie jaar geleden al akkoord gegaan met de overheveling van f 30.000,- op jaarbasis
uit ons aktiviteitenbudget naar het Anti-Discriminatie Bureau. Wanneer de voorgestelde bezuiniging doorgaat, resteert nog slechts een budget van f 50.000,-. Dit is volstrekt onvoldoende om
aan de gemeentelijke verplichtingen jegens Lima en Kimberley te voldoen en ook nog de vredesen ontwikkelingsorganisaties in Arnhem te helpen hun activiteiten te financieren.’
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Omdat kort tevoren via de pers bekend is geworden dat de Gehandicaptenraad Arnhem – ook
een adviesorgaan van de gemeente Arnhem dat volledig draait op de inzet van vrijwilligers –
met opheffing bedreigd wordt, richt de Platformbrief zich ook op dit onderdeel van de door de
gemeente zo gewenste ‘maatschappelijke participatie’: ‘In dezelfde lijn zien wij ook het voorstel
van het College om de Gehandicaptenraad af te bouwen (pag.53). Wij herkennen in dit plan al
eerder uitgevoerde opheffingen zoals die van de Milieuraad en de Seniorenraad. Daarmee zet
het gemeentebestuur – ondanks de uitgesproken intentie om met aktieve burgers samen te
werken waar het gaat om kwaliteitsverbetering van de stedelijke samenleving – de burgerij toch
op afstand. Zowel de Gehandicaptenraad als het Anti-Discriminatie Bureau hebben door de jaren heen een goede staat van dienst opgebouwd als plaatsen waar mensen met hun klachten
terecht kunnen.’
Om de brief de status van advies te geven, nog altijd de centrale functie van het Platform immers, roept de secretaris de commissie op om niet met het collegevoorstel mee te gaan: ‘Wij
willen de commissieleden dan ook verzoeken om de bovengenoemde voorstellen te herzien en
waar mogelijk de genoemde organisaties juist van steun te voorzien in plaats van ze met opheffing en beperking te konfronteren.’

Reactie dienst Welzijn
Ditmaal ontvangt het Platform een ontvangstbevestiging én een antwoord vanuit de sector
Welzijn van de dienst CEWES (Cultuur, Educatie, Welzijn en Sport). De brief van 23 maart
1999 die Arno van Iersel namens de dienst schrijft, maar die ondertekend is door de burgemeester en de gemeentesecretaris, begint met een opmerkelijk standpunt, zeker gezien hetgeen
in de voorgaande hoofdstukken aan de orde is gekomen: ‘Ten aanzien van het Platform Vrede
en Ontwikkeling geldt, dat het college evenals voorheen de doelstellingen van het vredesbeleid
overeind houdt. Aan het feit dat er jarenlang sprake was van onderuitputting van het beschikbare budget, hebben wij thans – nadat een zekere aanloopperiode in aanmerking in acht is genomen – definitief de conclusie verbonden, dat volstaan kan worden met een verminderde inzet
van middelen. De gemeente zal ook in de huidige bestuursperiode aandacht blijven besteden
aan het vredesbeleid, waarbij het accent voornamelijk gelegd zal worden op bewustmaking en
de activering van de eigen bevolking. In dit licht moet U het duiden dat de vredestaken zijn
overgeheveld van de bestuursdienst naar de sector welzijn van de dienst CEWES.’
De zuinige instelling van het Platform, waarbij de afzonderlijke lidorganisaties voor hun bureaukosten gewend zijn een beroep te doen op hun eigen portemonnee, pakt hier dus wel erg onvoordelig uit. Ook de gedachte dat voor grotere uitgaven het gemeentebudget een soort fonds is
waarop het ene jaar meer en het andere jaar minder beroep gedaan kan worden, blijkt in de praktijk dus niet geldig. Geld dat het ene jaar niet gebruikt wordt, zo leren de Platformleden er tot
hun teleurstelling uit, wordt het volgende jaar van het budget afgetrokken omdat er, zo redeneert
de gemeente, blijkbaar geen behoefte aan bestaat.
De brief van Arno van Iersel levert nog twee verrassingen op: ‘De uitkomst van het beraad over
het voorstel inzake het Anti-Discriminatie Bureau is, dat een beslissing over het wel of niet
handhaven van het Anti-Discriminatie Bureau wordt opgeschoven naar het volgende jaar. Hiermee beogen wij voldoende tijd te creëren om het pilotproject regionalisering, waar het Arnhemse bureau bij betrokken is, tot een afronding te laten komen.’
Het regionale project in de bestrijding van racisme waarover in de brief sprake is, zal een
moeizame weg blijken te zijn en tegelijkertijd leiden tot de opheffing van het ADB, dat vervolgens jaren later (2009) weer uit de as zal herrijzen als een plaatselijk meldpunt van het anti-discriminatienetwerk Artikel 1 Midden-Gelderland. Maar dan als een uitvloeisel van de Wet gemeentelijke antidiscriminatie-voorziening (Wga), die bepaalt dat elke gemeente in Nederland
een onafhankelijke en laagdrempelige anti-discriminatievoorziening moet inrichten waar inwoners ongelijke behandeling kunnen melden. Ondergebracht op het Stadskantoor aan de Eusebiusbuitensingel is het niet meteen een laagdrempelige locatie, maar Arnhem voldoet op dit
punt aan de regelgeving, waarbij het loket tevens als meldpunt van pesten fungeert.
De tweede verrassing in de brief van de sector Welzijn betreft de eerder aangekondigde opheffing van de Gehandicaptenraad Arnhem: ‘Het voorstel ten aanzien van de ondersteuning van de
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won bij de verantwoordelijke bestuurder en haar ambtelijke adviseurs de overtuiging, dat de
opheffing van de Gehandicaptenraad niet gewenst is, aan kracht. Toen de wethouder deze denklijn tijdens de commissievergadering bevestigd zag in de reacties zowel van de politici als van
de insprekers uit de burgerij, heeft zij zonder
spijt en uit volle overtuiging en met alle waardering voor de positieve bijdrage van de Gehandicaptenraad aan de Arnhemse samenleving, het voorstel ingetrokken.’
Hoezeer een onderwerp van maatschappelijk
belang – Arnhem is de gemeente in Nederland
met het hoogste aantal gehandicapte bewoners
vanwege de ligging binnen de gemeentegrenzen van Het Dorp – aan wispelturigheid onderhevig kan zijn, blijkt weer eens uit deze ommezwaai van de wethouder en haar ambtenaren. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat faciliteiten voor gehandicapten in deze stad tot op de dag van vandaag nog vaak achterblijven bij het
gewenste niveau. Maar de Gehandicaptenraad Arnhem zal na dit Collegebesluit dus intact
blijven en zijn voorhoedefunctie blijven behouden, zij het in latere jaren onder de naam
Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten (APCG).

Hoofdstuk 13

Andere initiatieven
Wanneer het Platform op 7 april 1999 bijeenkomt, valt opnieuw
weinig vooruitgang te melden over de vernieuwde structuur. Wel
is twee weken eerder (op 24 maart om precies te zijn) de tweede
druk van het Platformboekje verschenen, een over-zichtelijke
uitgave waarin belangstellenden beknopte informatie kunnen
vinden over doelstellingen en werkwijzen van de vijftien bij het
Platform aangesloten organisaties. Het boekje wordt ook meteen
digitaal aangeleverd bij de Raad van Kerken Arnhem waar
voorzitter Arie Blokland de informatie overzet op de web-site
van de Raad.
Verder laat GroenLinks van zich horen wanneer de gemeenteraad op 29 maart bijeenkomt. Met een amendement doet de partij een poging om de aangekondigde bezuiniging van f 20.000 op
het budget van vredes- en ontwikkelingswerk teniet te doen, een
poging die helaas mislukt door gebrek aan steun vanuit de
andere fracties in de raad.

Kosovo
Een poging van heel andere aard die intussen mislukt – en een met veel ernstiger gevolgen – is
het initiatief dat de Amerikaanse gezant Richard Holbrooke vijftienhonderd kilometer verderop
in Belgrado onderneemt om de Servische president Slobodan Milošević te bewegen het vredesplan voor Kosovo te ondertekenen. Daarmee zou een einde moeten komen aan de vijandelijkheden die vanuit Servië tegen het autonome landje (met maar anderhalf miljoen inwoners) worden ondernomen. Directe aanleiding tot de gewelddadigheden is het besluit van de regering in
Belgrado in 1989 om de autonome status van Kosovo op te heffen. Een besluit dat direct op protesten stuit van de overwegend Albanese bevolking van het gebied. Wanneer dit aanvankelijk
geweldloze protest echter de vorm van gewapend verzet aanneemt en het UÇK (het Kosovo
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Bevrijdingsleger) wordt opgericht, breekt een regelrechte oorlog uit. Daarbij blijkt het UÇK –
tot dan toe door het Westen als een terroristische beweging aangemerkt – plotseling op steun (en
in het geheim op wapens) vanuit NAVO-landen te kunnen rekenen.
De Servische regering wordt intussen door de Verenigde Naties opgeroepen om Kosovo zijn
autonome status terug te geven. Voor Servië en de nationalistische politiek van president Milošević, is die oproep echter onacceptabel omdat Kosovo als de bakermat van de Servische beschaving wordt gezien.
De strijd escaleert vervolgens in februari 1998 wanneer het Servische leger een militair offensief in Kosovo inzet om het UÇK uit te schakelen, waarbij – zoals altijd – de burgerbevolking
het zwaar te verduren krijgt. De westerse landen – al eerder betrokken bij de burgeroorlog op de
Balkan – besluiten tot een snel ingrijpen om een nieuwe humanitaire ramp in het voormalige
Joegoslavië te voorkomen en beleggen daartoe een conferentie in februari 1999 in het Franse
Rambouillet. De conferentie leidt tot het opstellen van het Vredesplan Kosovo dat als kern
heeft: terugtrekking van de Servische strijdkrachten en herstel van de autonomie van Kosovo, in
elk geval voor een periode van drie jaar. De wens van de Kosovaren om geheel zelfstandig van
Servië te worden, wordt niet gehonoreerd. Om de autonomie te waarborgen, voorziet het plan
bovendien in de stationering van een troepenmacht van de NAVO in het gebied, een voorstel dat
door de Kosovaren wordt geaccepteerd, maar dat door de regering in Belgrado als een bezetting
van Servië wordt beschouwd. Ook na dreiging met luchtaanvallen gaat Servië niet
akkoord met het vredesplan voor Kosovo.
Wat daarna gebeurt, is tot op de dag van
vandaag – in tegenstelling tot bijvoorbeeld het onderzoek naar de Nederlandse
betrokkenheid bij de val van Srebrenica in
juli 1995 – geen onderwerp van uitgebreid
onderzoek geweest, laat staan dat het juridische of politieke gevolgen heeft gehad.
Wel heeft de Commissie Bakker nadien in
een evaluatie gewezen op het ontbreken
van voldoende volkenrechtelijke gronden
voor de militaire inzet tegen Servië, maar
met dat onderzoeksrapport is weinig gedaan. Kern van de zaak is dat zonder dat de VN-Veiligheidsraad om toestemming is gevraagd,
vanaf eind maart 1999 luchtaanvallen plaatsvinden door NAVO-strijdkrachten (Operatie Allied
Force) op zowel militaire als civiele doelen in Servië, luchtaanvallen waaraan ook Nederlandse
F-16’s deelnemen. Weliswaar wordt tijdens een debat op 25 maart ’99 door een meerderheid
van de Tweede Kamer ingestemd met luchtaanvallen door de NAVO op Servië (met de Socialistische Partij als enige tegenstemmer), maar de inschakeling van de Nederlandse luchtmacht
komt daarbij niet nadrukkelijk aan de orde.
Evenmin komt daarbij aan de orde dat de Nederlandse F-16’s bij hun aanvallen over clusterbommen en raketten met verarmd uranium beschikken en die ook daadwerkelijk in de weken erna zullen gebruiken met alle gevolgen voor de bevolking van dien (slachtoffers van niet ontplofte clustermunitie en met radioactiviteit besmette bodem).
Terwijl de media in die periode dag in dag uit beelden vertonen van NAVO-aanvallen, richt
Johan Wolters – in het Platform nog altijd als waarnemer vanuit het Platform 21 Maart actief –
zich op 7 april met een ‘memorandum’ tot de Platformleden: ‘De situatie op de Balkan laat ons
mensen in het Westen niet onberoerd. Wat al maanden was zien aan te komen is met ingang van
23 maart 1999 een verschrikkelijke werkelijkheid geworden: een onafzienbare stroom van mensen die uit hun huizen worden gejaagd, luchtbombardementen, de ‘tactiek van de verschroeide
aarde’, mensen die mishandeld en gedood worden omdat ze anders zijn! Wat doen wij in het
Westen? Wat doen wij mensen van goede wil in Nederland? Wat doen wij mensen van goede wil
in Arnhem?’
De mensen van goede wil in Arnhem en daarbuiten die dagelijks de beelden zien van de explosies en de vluchtelingenstromen herinneren zich de beelden van enkele jaren eerder uit voormaArnhem Mondiaal
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lig Joegoslavië en worden voor de zoveelste keer geconfronteerd met machteloosheid. De oproep die Johan Wolters doet om een stille tocht door de stad te organiseren en iedere derde dinsdag van de maand de klokken in Nederland te luiden net zolang tot er vrede op de Balkan is, zal
dan ook niet de gewenste respons opleveren.
In Servië zelf zal de regering pas op 31 mei
buigen voor het militaire geweld van de
NAVO en instemmen met een Rus-sisch
plan dat voorziet in toezicht van de
Verenigde Naties in Kosovo waarbij de
NAVO-troepenmacht KFOR (Kosovo
Force) zorgt voor het bewaren van de
openbare orde. Niettemin gaan de bombardementen nog door tot 11 juni, waardoor
het meer lijkt te gaan om Slobodan Milošević en de zijnen een lesje te leren dan om
de bevolking van Kosovo te bescher-men.
Overigens zal Kosovo in 2008 eenzijdig
toch de onafhankelijkheid uitroepen, een
daad die inmiddels op steun van meer dan de helft van de VN-lidstaten kan rekenen.
En wat president Milošević betreft, hij zal nog in hetzelfde jaar 1999 door het Internationaal
Strafhof in Den Haag worden aangeklaagd voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Niet alleen vanwege de etnische zuiveringen in Kosovo, maar ook wegens de oorlogen
die hij beginjaren 90 begonnen is tegen Kroatië en Bosnië. Hij zal echter pas in april 2001 in
zijn villa bij Belgrado worden gearresteerd en aan het tribunaal in Den Haag worden uitgeleverd. Terwijl het proces tegen hem nog gaande is, wordt Slobodan Milošević op 11 maart 2006
dood in zijn cel in de strafgevangenis van Scheveningen gevonden. Overleden aan een hartinfarct zoals de conclusie van het Nederlands Forensisch Instituut luidt. Enkele dagen later wordt
het strafproces stopgezet.

Autovrije dag
Een initiatief van heel andere aard vindt in diezelfde maand maart plaats. Onder de kop ‘Gezocht: mensen voor de Initiatiefgroep Autovrije Zondag Arnhem’ haakt Alexandra Hendrikx in
op een brief die het Landelijk Overleg Autovrije Zondag (LOAZ) in december 1998 aan alle
gemeenten in Nederland heeft gestuurd met de oproep om zondag 19 september 1999 (19-91999) tot autovrije dag te maken: ‘De autovrije zondag is bedoeld om stil te staan bij de uit de
hand gelopen automobiliteit. Vanwege milieu en leefbaarheid is groei van het autoverkeer ongewenst. Ook de behoefte aan een periodieke rustdag is voor velen een belangrijk
motief voor een autovrije zondag.’
Bij velen roept het rondschrijven herinneringen op aan de
autovrije zondagen uit de periode november 1973 - januari
1974 toen deze zondagen door de overheid werden ingesteld
om het (vermeende) olietekort op te vangen dat veroorzaakt
was door de olieboycot tegen Nederland door de Arabische
landen. Dit als straf voor de pro-Israël houding van Nederland tijdens de Jom Kippur-oorlog van oktober ’73.
Feitelijk echter kent Nederland door de geschiedenis heen
een hele serie autoloze dagen die alle te maken hebben gehad met werkelijke of dreigende
olietekorten. In het najaar van 1939 was de mobilisatie de reden voor het instellen van autoloze
dagen, in 1946 was er als gevolg van de Tweede Wereldoorlog schaarste aan benzine en mocht
er alleen op zondag (en alleen door mensen die er vergunning voor hadden) in een auto worden
gereden, terwijl de Suez-crisis in 1956 vier maanden lang voor autoloze zondagen zorgde.
De oproep om jaarlijks een autovrije dag in te voeren heeft voor Milieudefensie, zoals uit de oproep van de stichting LOAZ (waarvan behalve Milieudefensie en de Fietsersbond bijvoorbeeld
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ook Veilig Verkeer Nederland deel uitmaakt) te concluderen valt, meer met de bescherming van
het milieu te maken dan met een dreigend tekort aan olie. Het Platformlid Milieudefensie
Arnhem zal dan ook een van de eerste Arnhemse organisaties zijn die bij de oproep aanhaken.
De groep slaagt er in deze fase nog niet in om het gemeentebestuur achter zich te krijgen, maar
meer dan tien jaar lang zullen door heel Arnhem heen talloze wijken meedoen aan straatfestiviteiten, in latere jaren hierbij wel gesteund
door verkeersmaatregelen van de gemeente.
Het plan om de dag meer effect te geven
door ook drukke wegen voor verkeer af te
sluiten, zal echter geen succes hebben, waardoor de actie uiteindelijk beperkt zal blijven
tot kinderspelen en straatbarbecues die weliswaar in sociaal opzicht waardevol zijn,
maar die het autogebruik en de groei van het
autobezit niet zullen afremmen.
Een poging om de Autovrije Dag (als compromis aan de overheid was al afgezien van
de term Autoloze Dag) in Europees verband vorm te geven, lukt gedeeltelijk via de European
Mobility Week. Maar in 2010 zal Milieudefensie concluderen dat het draagvlak onder de bevolking voor een autovrije dag toch niet groot genoeg is om de actie uit te bouwen, waarna de organisatie afziet van de jaarlijkse actiedag. In Arnhem zal dan nog maar incidenteel en in bepaalde
buurten waar een sociale cohesie heerst, aandacht aan de Autovrije Dag worden besteed. Echter
meer als vrijblijvend buurtevenement dan vanuit actiegerichtheid.

Niet-Winkeldag
Een initiatief dat een overeenkomstige achtergrond heeft als de Autovrije Dag, vindt eveneens in
het voorjaar van 1999 plaats en betreft de organisatie van de Niet-Winkeldag in Arnhem. Na een
eerste min of meer mislukte poging in het najaar van 1998 (door gebrek aan voldoende deelnemers), wordt een tweede poging in gedaan in 1999 en besluiten de initiatiefnemers (voor een
deel wederom leden van Milieudefensie Arnhem) om al in een vroeg stadium met het opstellen
van een draaiboek te beginnen.
Het initiatief sluit aan bij de landelijke Niet-Winkeldag-campagne die op haar beurt weer de
Nederlandse variant is van de wereldwijde Buy Nothing Day. Deze campagne, in 1992 in Canada opgezet uit protest tegen het ongebreideld consumeren in de Westerse wereld, wordt in
Nederland vooral gedragen door de stichting
Omslag in Eindhoven met het doel om in zoveel mogelijk Nederlandse steden op dezelfde
dag een protest tegen de overconsumptie te
laten horen. Gaandeweg zal de laatste zaterdag in de maand november de vaste Niet-Winkeldag worden, in Arnhem met wisselend succes. Op deze actiedag wordt niet alleen stil gestaan bij de overconsumptie door de westerse
mens met alle gevolgen van dien voor milieu
en grondstoffen, maar ook bij de tegenstelling
tussen Noord en Zuid, waar van consumptiekeuze nauwelijks sprake is omdat in veel ontwikkelingslanden armoe troef is. Om die reden
sluit ook de stichting Doca zich bij de campagne aan. Na een paar jaar straatacties te hebben
gehouden, blijkt echter dat net als bij de Autovrije Dag, het draagvlak onder de ‘gewone
mensen’ voor dit soort acties verwaarloosbaar klein is.
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ZAAK: Zelfkracht in plaats van Armoede in Arnhems Klarendal
En tenslotte is er in die dagen een project van geheel andere aard vermeldenswaard en dat is het
project ZAAK, wat staat voor Zelfkracht in plaats van Armoede in Arnhems Klarendal. Het
project, ontsproten aan het creatief brein van Jaap Huurman, tevens actief in het Platform
namens de werkgroep Arnhem-Kimberley, had in 1998
al
van
zich
doen
spreken
door
twee
vertegenwoordigers uit ontwikkelingslanden naar
Arnhem uit te nodigen om in Klarendal, een van de
armere wijken in de stad, te laten zien hoe je op eigen
kracht en door zelfbestuur je positie als
achterstandswijk kunt overwinnen. Op basis van hun eigen ervaringen in zelfhulpgroepen in
respectievelijk India en Costa Rica, hoop-ten Pradip Prabhu en Ana Leon een zelfhulpproces in
Klarendal in gang te hebben gezet, toen zij in juni ’98 weer huiswaarts togen. Maar dat proces
stagneerde dat jaar al snel toen de Werk-groep Klarendal de samenwerking met Jaap Huurman
opzegde.
In 1999 wordt een tweede poging gedaan, ditmaal door met twee vertegenwoordigers van het
Rijn IJssel College en een actieve Klarendalbewoonster, Jenny Coco, een tegenbezoek aan India
te brengen in de hoop deze vorm van uitwisseling verder te ontwikkelen. Bovendien organiseert
Jaap Huurman op basis van zijn eerste project (ZAAK-1 genoemd) lezingen in de hoop het project navolging te laten krijgen in andere stadswijken in het land.
Het project komt, ondanks de originele aanpak waarbij vooral de omkering opvalt: bewoners
van ontwikkelingslanden die westerlingen komen vertellen hoe ze zich tegen onrecht door de
overheid moeten organiseren, niet van de grond. Maar met zijn Bureau Nulti Mational zal Jaap
Huurman nog vele jaren door het land gaan om allerlei vormen van zelfkracht te propageren.

Hoofdstuk 14

Nogmaals de Balkan
Het voorjaar van 1999 wordt overschaduwd door de oorlog in Kosovo en de NAVO-bombardementen op Servië, militair geweld dat pas medio juni stopt, zoals we in het vorige hoofdstuk
hebben kunnen lezen. De vredesinitiatieven die in Arnhem
plaatsvinden in die paar maanden lij-ken in het niet te vallen bij dit
Balkangeweld. Toch zal de gemeente Arnhem bijspringen met het
geschikt maken van de Saksen Wei-mar-kazerne voor de tijdelijke
opvang van gevluchte Kosovaren en roept de Stichting voor
Geweldloze Weerbaarheid op tot het schrij-ven van protestbrieven
aan de regering in een poging het NAVO-geweld te stoppen en er
een diplomatiek offensief voor in de plaats te stellen. De Raad van
Kerken Arnhem organiseert een stille wake op het plein voor de
Walburgiskerk uit protest tegen het geweld, terwijl de Bahá’í
Gemeenschap in het gebouw van Volksuniversit-eit De Coehoorn
een discussie organiseert met als motto Vrede, hoe kun je dat
bereiken?
Het IKV besluit om de Vredesweek 1999 in het teken te stellen van Kind en geweld / jongeren
en geweld in de hoop aandacht te krijgen voor het feit dat kinderen die met oorlogsgeweld
worden geconfronteerd, dat hun hele verdere leven met zich meedragen. Ter voorbereiding van
die week in september, houdt IKV Gelderland op 18 juni in het Arn-hemse wijkcentrum De
Bakermat een bijeenkomst ’over de zin van plaatselijke aktiviteiten in het licht van
oorlogen/conflicten van nu’. Hoe ernstig dit motto moet worden opgevat, blijkt wanneer een
stille tocht in Amsterdam tegen het geweld op de Balkan uitloopt op vechtpartijen tussen voorArnhem Mondiaal
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en tegenstanders van het regime in Belgrado. Uit angst voor herhaling van deze confrontatie
besluit de Raad van Kerken Arnhem om de geplande wake op het Walburgisplein te annuleren.
Wanneer Platformvoorzitter Bert Oostveen contact opneemt met de kinderarts Elisabeth van den
Hengel van de Stichting Intercare, blijkt uit kopieën van e-mails die zij hem stuurt, hoe groot de
schade is in ziekenhuizen in Servië waar door de luchtaanvallen de koeling is uitgevallen en al
het bloedplasma en de medicijnen moesten worden weggegooid waarna de patiënten sterven als
gevolg van gebrek aan medicamenten.

Stedenband met Kosovo?
Terwijl een delegatie van de Wereldhandelsorganisatie WHO naar Servië afreist om de
schade van de NAVO-bombardementen op te
nemen, besluit het Platformbestuur te bezien
in hoeverre een stedenband met een plaats in
Kosovo kan bijdragen aan de wederopbouw
daar. Secretaris Ed Bruinvis in zijn brief van
24 juni 1999 aan Suzan van Nuijs, directeur
van Asielzoekerscentrum Vreedenburgh: ‘Op
onze bestuursbijeenkomst van 16 juni jl. is
het idee geopperd om met het oog op de
terugkeer van Kosovaren uit het Kosovaren
Opvang Centrum op de Saksen Weimar-kazerne, te bezien in hoeverre het gewenst en haalbaar
is om een stedenkontakt op te zetten tussen Arnhem en een plaats in Kosovo. Dit met het doel
om bij de wederopbouw en de noodzaak voor de bevolking aldaar in onderlinge harmonie te
leven, een stimulerende rol te spelen.
Omdat ik begrepen heb dat het KOG onder auspiciën valt van het Asielzoekerscentrum
Vreedenburgh, richt ik mij tot u als direkteur van het Asielzoekerscentrum, met het verzoek ons
te willen laten weten of u een bijdrage als voorgesteld, zinvol acht.’
Mevrouw Van Nuijs van het Asielzoekerscentrum Vreedenburgh reageert pas zo’n drie maanden later. Uit haar brief van 2 september ‘99: ‘Ik kan me voorstellen dat, als het gaat om vredesvraagstukken, er in Kosovo veel werk te verrichten is. Echter, de hoogste prioriteit zal op dit
moment gegeven moeten worden aan het opbouwen van de steden. Toch denk ik dat het goed is
om met een groep Kosovaren in ons centrum eens een gesprek over dit onderwerp aan te gaan,
waarbij ik wil kijken of er een aantal mensen geïnteresseerd is om hierover na te denken. Ik zou
dan een afspraak tussen u en enkele van onze bewoners kunnen arrangeren. U kunt dan zelf van
hen vernemen of het zinvol is om een stedencontact op te zetten. Daarbij zal ik kijken naar een
groot aantal Kosovaren die uit dezelfde stad komen. Op termijn zal ik u daar informatie over
verstrekken en melden of er belangstelling voor is.’

Andere contacten met de Balkan
Het Platform zal tevergeefs op die nadere informatie en de beloofde bemiddeling van mevrouw
Van Nuijs wachten en – maar dan voornamelijk via de Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU) en Stichting Intercare – terugvallen op contacten met andere delen van voormalig
Joegoslavië.
De al eerdergenoemde Elisabeth van den Hengel is daartoe op 7 juli ’99 te gast tijdens de laatste
Platformvergadering voor de zomer. Willem Caspers notuleert uit haar mond die avond: ‘Joegoslavië heeft een collectief trauma; men kan zijn gevoelens niet kwijt en voelt zich verraden door
de eigen leiders en de rest van de wereld., men heeft geen toekomstbeeld meer. Een en ander
wordt nog versterkt door de aandacht die Kosovo krijgt qua publiciteit en humanitaire hulp.
Hulp en wederopbouw worden enorm bemoeilijkt doordat een groot deel van de infrastructuur
is vernietigd, onder andere bruggen, vliegvelden en spoorwegstations. De komende winter
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wordt zeer kritiek voor de vluchtelingen en daklozen in de gehele regio. Kragujevac en Tjatjac
staan op de ‘zwarte lijst’ van de Joegoslavische leiders omdat men er zeer pro-westers is.’
Het is echter vooral de IJU met Kees Kentin als onvermoeibaar inspirator, die tegen alle stroom
in de contacten met de verschillende Balkanlanden (en andere landen in Oost-Europa) blijft
onderhouden. In oktober aanwezig op de Platformvergadering van die maand vertelt hij over de
situatie in Novi Sad, de tweede stad van Servië en tevens hoofdstad van de regio Vojvodina.
Ook Novi Sad is, ondanks het feit dat de stad een multicultureel karakter draagt zonder dat dit
tot etnische conflicten heeft geleid, door NAVO-bombardementen getroffen. Door de Kosovooorlog is het contact dat de IJU had met enkele medewerkers van het vredescentrum in die stad,
verloren gegaan, maar in de Platformvergadering wordt besloten om een poging te wagen die
contacten te herstellen. Daarbij zal de nadruk worden gelegd ‘op multi-etnische initiatieven ter
plekke, gericht op vredesvraagstukken’ zoals de notulen van die vergadering van 13 oktober
vermelden.

Hoofdstuk 15

Voortgang Arnhemse stedenbanden
Werkgroep Arnhem e.o.-Kimberley
De gewelddadige ontwikkelingen rond Kosovo en de pogingen van het Platform om op de een
of andere manier een bijdrage te leveren aan het lenigen van de nood op de Balkan, zouden bijna de aandacht afleiden van het feit dat er door Platformorganisaties nog steeds gewerkt wordt
aan de andere stedenbanden die vanuit Arnhem zijn opgebouwd.
Want ondanks de stagnatie die na de opheffing van het gemeentelijk Bureau Vront is opgetreden
in de contacten met het Zuid-Afrikaanse Kimberley, gaat de Werkgroep Arnhem e.o. – Kimberley (bestuurlijk nauw samenwerkend met de Stichting Arnhem-Lima zoals in een eerder hoofdstuk al beschreven is) door met de pogingen om de huisvesting in Kimberley te helpen verbeteren. Weliswaar is daar de Kimberley Housing Association (KHA) opgericht met het doel die
verbeteringen door te voeren, maar het opstellen van een degelijk businessplan om Arnhemse
ondersteuning te verwerven, wil maar niet lukken. Begin ’98 heeft Hans Suurmond in zijn functie van directeur van de woonstichting St. Willebrord te Mill, samen met Jaap Huurman van de
werkgroep een bezoek aan Kimberley gebracht en vastgesteld dat de huisvesting van vooral
arme bewoners van de krottenwijken (townships) maar moeizaam tot stand komt. Niet alleen
zorgt de werkeloosheid voor gebrek aan inkomen waardoor de huur niet betaald kan worden,
maar ook het gebrek aan motivatie en inzet bij de bewoners zelf zorgt voor stagnatie. Daarnaast vragen de banken een hoge
rente (tot 28%) op leningen van woningbouwverenigingen, waardoor de corporaties over te weinig budget beschikken om
in een hoog tempo nieuwe woningen te
bouwen.
Ook de ingesleten cultuur van niet of te
laat op vergaderingen komen, zich slecht
voorbereiden op gesprekken en wachten
op initiatieven van instanties voordat
stappen worden gezet, zijn er debet aan dat
vorderingen op huisvestingsgebied maar mondjesmaat plaatsvinden.
Een soortgelijke conclusie trekken ook beleidsambtenaar Jan Ram en wethouder Jantien Vlam
in een brief in de zomer van 1998 aan voormalig wethouder Gerard Velthuizen. Deze brief van
28 augustus van dat jaar is een reactie op zijn klacht dat het bij zijn afscheid als wethouder van
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de gemeente Arnhem gedoneerde geld voor het Gerard Velthuizen Fonds bij de gemeente zelf in
beheer is gebleven. Met de rente over dat geld (f 29.410) zou het bedrag over de afgelopen jaren
aanzienlijk zijn opgelopen. Hij doet de suggestie het geld over te maken aan de Stichting
Arnhem-Lima, zodat het via de bestuurlijk bij die stichting aangesloten Werkgroep Arnhem
e.o.-Kimberley ten goede kan komen aan op-bouwprojecten in Zuid-Afrika.
In hun beider reactie wijzen Jan Ram en de wethouder erop dat de aansluiting van de werkgroep
bij de Stichting Arnhem-Lima bedoeld was om een rechtspersoon te creëren waaraan geld uit
het fonds overgemaakt kon worden. Waarom dat geld uit het fonds dan niet naar de werkgroep
is overgemaakt nadat aansluiting bij de Stichting Arnhem-Lima was gevonden, wordt in de brief
aan Gerard Velthuizen niet uitgelegd. Wel wordt duidelijk dat de bestemming, projecten van de
Kimberley Civic Association (KCA), langzaam uit beeld zijn verdwenen en daarmee ook de
gemeentelijke band met deze zelforganisatie in Kimberley: ‘Het GV-Fonds bleef nog wel in
beheer bij het Bureau Vront. Wij waren al sinds de instelling van het fonds in gesprek met de
KCA over projecten. Je bent daarvan op de hoogte en weet dus ook hoe moeizaam dat verlopen
is. Tot op de dag van vandaag is de KCA er niet in geslaagd om ook maar één enigszins redelijk
onderbouwd project aan te leveren. Met hangen en wurgen is in januari 1997 een verzoek binnengekomen om een bedrag van R 4.345 (f 1.728,78) voor het houden van een workshop begin
1997. Hoewel wij vraagtekens hadden bij de zeer summiere begroting, hebben wij de aanvraag
volledig gehonoreerd. De workshop is wel begonnen, maar nooit afgemaakt; een financiële verantwoording hebben wij niet ontvangen. Andere projecten waarvoor financiering uit het fonds
was afgesproken (projectformuleringsmissie, ontwerpovereenkomst 25 oktober 1996) kreeg de
KCA niet van de grond. Het begon ons in die periode duidelijk te worden dat de KCA in het geheel niet meer functioneerde.’
Uit de brief aan Gerard Velthuizen wordt ook duidelijk – in de visie van Jan Ram en wethouder
Jantien Vlam althans – waarom de Werkgroep Arnhem e.o.-Kimberley niet zomaar het takenpakket en de bijbehorende financiering van de gemeente Arnhem richting Kimberley wilde
overnemen: ‘Met betrekking tot een overdracht van middelen heeft de werkgroep eerst zekerheid willen hebben dat de gemeente geen achterstallige verplichtingen aan de KCA had (geen
lijken in de kast, zoals Jaap Huurman dat heeft uitgedrukt).’ Pas nadat de vier bij het Kimbeleyproject betrokken gemeenten (naast Arnhem waren dat Rheden, Wageningen en Nijmegen) een
verklaring zouden hebben ondertekend waarin stond dat ze geen (financiële) verplichtingen jegens Kimberley meer hadden, was werkgroepvoorzitter Jaap Huurman bereid de verantwoordelijkheid voor de verdere contacten met Kimberley over te nemen, aldus beide briefschrijvers.
Een verklaring die er overigens nooit gekomen is. Pas daarna zou het Gerard Velthuizen Fonds
formeel in beheer komen van de Stichting Arnhem-Lima ten behoeve van de Werkgroep Arnhem e.o.-Kimberley.
Ook de vrees van de voormalige wethouder dat de fondsgelden mogelijke een andere dan de
door hem gewenste bestemming zouden krijgen, weerleggen Jan Ram en Jantien Vlam in hun
brief: ‘Er is nooit sprake geweest van het geven van een andere bestemming aan de gelden uit
het fonds. Het geld behoort jou toe en is slechts bij het Bureau Vront gestald vanwege de toenmalige werkrelatie met de KCA. Alle projecten werden toen door Vront getrokken. Naar verluidt is het misverstand over een andere bestemming ontstaan door de overheveling uit het
Vront-budget (niet uit het fonds dus) van een bedrag van f 25.000 naar het beleidsveld antidiscriminatie.’
Hoe het ook zij, het lijkt de gemeente maar het beste om een eind te maken aan deze toch wat
onverkwikkelijke discussie door het resterende bedrag uit het fonds in zijn geheel over te boeken naar de rekening van de Stichting Arnhem-Lima: ‘Daarbij kunnen wij dan aantekenen dat
de door jou geformuleerde bestemming – ‘het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden
van de mensen in Kimbeley in Zuid-Afrika’- geheel voldoet aan het criterium dat de gemeente
voor dit fonds heeft gehanteerd. De gemeente zal erop toe kunnen zien dat deze bestemming ook
gehandhaafd blijft. Dat kan beoordeeld worden bij de behandeling van de jaarstukken van de
stichting, die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de gemeente in het kader van de algemene subsidieverordening.’
Nog in datzelfde jaar 1998 (op 19 november) houdt de Werkgroep Arnhem e.o.-Kimberley een
informatiebijeenkomst op het stadhuis over de situatie in Zuid-Afrika. Op bezoek zijn twee
ambtenaren uit Kimberley die in Nederland een stage volgen over het opzetten van een onderArnhem Mondiaal
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nemingsplan voor de al eerder aan de orde gekomen Kimberley Housing Association. Maar niet
alleen het huisvestingsprobleem staat op die avond op de agenda, ook het werk van de Waarheids- en Verzoeningscommissie van aartsbisschop Desmond Tutu wordt toegelicht, evenals de
positie van de gehandicapten in Kimberley waarover Pim Grooten en Henk Huisman van de Gehandicaptenraad Arnhem een video vertonen.
Wanneer Jaap Huurman een jaar later, in december ’99, het Werkplan 2000 van de Werkgroep
Arnhem e.o.-Kimberley indient bij de gemeente Arnhem, is hij niettemin nog optimistisch over
de voortgang van het huisvestingsproject van de Kimberley Housing Association. De werkgroep
plant een leerbezoek van de burgemeester van Kimbeley in Nederland, samen met de KHAcoördinator, gevolgd door een langer verblijf (drie tot zes maanden volgens het werkplan) van
Nederlandse deskundigen op het gebied van huisvesting, afvalscheiding, energiebesparing en
bewonersparticipatie aan Kimberley. Aan plannen ontbreekt het de Werkgroep Arnhem e.o.Kimberley niet, maar in het jaarverslag over 1999 geeft coördinator Jaap Huurman aan waar de
schoen wringt: ‘Hoewel twee grote activiteiten hebben plaatsgevonden, mag 1999 voor de relaties tussen Kimberley en Arnhem betiteld worden als ‘Het jaar van de Nieuwe Aanloop’. Hopelijk gaat die aanloop in de komende jaren grote sprongen voorwaarts, c.q. concrete vruchten afwerpen. Aan deze zijde van de relatie, dat wil zeggen bij de Werkgroep, bestaat volop bereidheid om ondersteuning te geven aan nieuwe ontwikkelingen. Het woord is primair aan Kimberley om die nieuwe ontwikkelingen gestalte te geven.’

Stedenband Arnhem-Lima
Hoogtepunt in het werk van de Stichting Arnhem-Lima is na enkele succesvolle pogingen, de
jaarlijkse muntjesactie geworden. Deze creatieve
actie van de stichting is in het voorgaande al
meerdere malen aan de orde geweest. Dankzij de
bekendheid bij veel Arnhemmers dat hun toch niet
inwisselbare vakantiemuntjes (banken nemen
alleen papiergeld aan bij het wisselen van vreemde
valuta in Nederlands geld) bij de stichting ten behoeve van de wijk Villa El Salvador goed terecht
komen, groeit de hoeveelheid muntgeld jaarlijks.
Een deel van de munten vindt zijn weg naar verzamelaars die er graag Hollandse guldens voor neertellen, terwijl het restant – en het gaat daarbij om meerdere kilo’s per jaar – wel ingewisseld kan
worden mits van tevoren gesorteerd en het goede doel duidelijk omschreven is.

Stedenbanden Arnhem-Gera en Arnhem-Croydon
Stil is het in deze periode vooral rond de formele stedenbanden die Arnhem onderhoudt met
Gera en Croydon. Weliswaar zijn de beide relaties al enige tijd (sinds 17 februari 1992 om
precies te zijn) ondergebracht bij de Stichting Jumelage Arnhem, maar de activiteiten die voornamelijk uit uitwisselingen op sociaal-cultureel gebied tussen de drie betrokken steden bestaan,
onttrekken zich grotendeels aan het oog, hetgeen voor een belangrijk deel te wijten is aan de
matige belangstelling bij de gevestigde media voor activiteiten op dit terrein. Omdat de stichting
bovendien weinig tot geen contacten onderhoudt met het Platform VOM&MM – ondanks herhaalde verzoeken daartoe vanuit het Platform – is er ook van deze zijde weinig aandacht en inzet voor de beide stedenbanden.
Anders is het gesteld met Stichting IJU (Internationale Jeugduitwisseling). Weliswaar ontbreekt
het deze stichting aan een vaste vertegenwoordiger in het Platform nadat Kees Kentin zich er
enkele jaren eerder als woordvoerder uit heeft teruggetrokken. Maar door een niet aflatende
stroom aan documentatie vanuit de stichting richting het Platform, blijven de lidorganisaties
toch goed op de hoogte van wat de IJU aan uitwisselingsprojecten onderneemt. Zo ook de conArnhem Mondiaal
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tacten van de IJU met Gera, die variëren van volkstuinders tot kunstenaars en van mensen die
actief zijn in de zorg tot mensen die binnen de kerk actief zijn. De beschikking hebbend over
een uitgebreid netwerk aan gastgezinnen, is het toch vooral de Stichting IJU die er telkens weer
in slaagt om groepen bezoekers uit Gera en andere steden in Oost-Europa te ontvangen en in
Arnhem een week lang rond te leiden.

Arnhem-Muelle de los Bueyes
In een vorig hoofdstuk kwam de opheffing van het Nicaragua Komitee Arnhem aan de orde,
waarbij tevens werd vermeld dat daarmee de band met Muelle de los Bueyes niet in gevaar
kwam. Dit dankzij het feit dat de Werkgroep Nicaragua
van de Raad van Kerken Arnhem het solidariteitswerk
met dit boerendorp in Nicaragua in stand blijft houden. De
inzet in de voorbije jaren om in het dorp een veteri-naire
apotheek op te richten zodat de boeren niet zo snel hun
vee aan ziektes – en daarmee hun inkomen – verlie-zen, is
een succes geworden, zo meldt de werkgroep in een
nieuwsbrief van november ’99: ‘De apotheek bestaat nog
steeds en functioneert uitstekend. Steun van buitenaf is –
en dat is uiteindelijk toch ook het doel van dit soort projecten – overbodig geworden. Er zijn
een veearts en een verkoopster in vaste dienst.’ En ofschoon de plattelandsbevolking in
Nicaragua het nog steeds krap heeft wat inkomen betreft en het noorden van het land nog steeds
lijdt onder de gevolgen van de orkaan Mitch, gaat het in sociaaleconomisch opzicht toch langzaamaan steeds beter, zo meldt de nieuwsbrief. En dat is vooral vanwege de positie van de
vrouwen die door cursussen en trainingen steeds zelfstandiger worden, en door het succesvol
opereren van landbouwcoöperaties. Een van de coöperaties blijkt te zijn vernoemd naar de voorzitter van de Raad van Kerken Arnhem: Arie Pieter Blokland.

Hoofdstuk 16

Eerste editie Lokale Duurzaamheidsspiegel
Terwijl de Platformleden zich het hoofd breken hoe eindelijk die moeizame naam Platform voor
Vredesvraagstukken, Ontwikkelingssamenwerking, Mensenrechten en Mondiale Milieuvraagstukken door een meer wervende vervangen kan worden (Platform Arnhem Duurzaam, Platform
Vrede en Duurzame Ontwikkeling, Platform van de Toekomst, Wereldplatform, Platform 4 in 1
en Platform Vrede en Ontwikkeling passeren daarbij de revue), start de Werkgroep Arnhem
Duurzaam in april 1999 met de uitvoering van de eerste editie
van de Lokale Duurzaamheidsspiegel. In de voorbije twee maanden hebben Nicole Klein Middelink van Milieudefensie Arnhem
en Ed Bruinvis van de stichting Doca de verschillende gemeentelijke nota’s bestudeerd die onderwerp van de interviews zullen
worden. Ook hebben dan al de eerste gesprekken plaatsgevonden
met de dienst Milieu en Openbare Werken, de dienst Stadsontwikkeling en het Energie Agentschap. Uit het persbericht van 9
april ’99 waarin het onderzoek wordt toegelicht: ‘De Lokale
Duurzaamheidsspiegel is een landelijk projekt dat opgezet is
door het NCDO (de Nationale Commissie voor Internationale
Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling). Het projekt moet inzicht verschaffen in de vorderingen binnen Nederlandse gemeenten op het gebied van duurzame ontwikkeling. De onderdelen die hierbij onder de loep komen, zijn energiebesparing en natuurbehoud, internationale
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samenwerking, biodiversiteit, de kwaliteit van water en de woonomgeving. Thema’s die de
Werkgroep Arnhem Duurzaam aan deze inventarisatie heeft toegevoegd, zijn: vredesvraagstukken en mensenrechtenproblematiek, lokale economie en armoedebestrijding. De aanvullingen
zijn een handreiking aan het NCDO om het jaarlijks terugkerend onderzoek verder uit te breiden.’
Vooral de door de werkgroep zelfgekozen aanvullingen zullen de gemeente Arnhem een doorn
in het oog blijken te zijn. Dat de gemeente niet staat te springen om ‘kijkers in de keuken’ had
het Platform in de voorgaande paar jaar al vastgesteld als weer eens om de stukken gezeurd
moest worden wanneer de raadscommissie Welzijn bijeenkwam of wanneer brieven onbeantwoord bleven of wanneer niet op adviezen werd gereageerd.
De werkgroep kijkt er dan ook niet zo van op dat de gemeente ontkent van het naderende onderzoek op de hoogte te zijn. Het rondschrijven van het NCDO, toch een adviesorgaan voor het
regeringsbeleid op het gebied van internationale samenwerking en duurzaamheid, moet zoek
zijn geraakt, is het antwoord dat de werkgroep krijgt wanneer aan de rondzendbrief wordt gerefereerd. Pas na aandringen bij de gemeentesecretaris Anne Flierman (hij zal in 2009 benoemd
worden tot lid van de Eerste Kamer voor het CDA), komt de NCDO-brief boven tafel.
In die brief, daterend van 8 januari 1999, staat de aanpak van het onderzoek beschreven: ‘De
NCDO controleert wie de vragenlijsten heeft ingevuld. Bij voorkeur gebeurt dit door een
samenwerkingsverband van lokale groepen, zoals een platform. Met een lokale groep wordt bijvoorbeeld bedoeld een milieugroep, wijkraad, derde wereld- of vrouwengroep. De platforms
worden op termijn gemandateerd om de vragenlijsten voor hun gemeente in te vullen.’

Uitbreiding Werkgroep Arnhem Duurzaam
Terwijl de werkgroepleden Nicole Klein Middelink en Ed Bruinvis met de voorbereiding van
het onderzoek bezig zijn, melden zich nieuwe leden aan. Hans Huitema van het EcoTeam
Meldpunt Gelderland had zich al in november ’98 bij de werkgroep aangemeld, maar in januari
’99 treedt ook Mieke Kuiters van de Gelderse
Milieufederatie (GMF) toe. Verder toont, via de organisatie van de Niet-Winkeldag die voor november gepland staat, Jack Stoop belangstelling voor deelname.
Pas in een later stadium zal hij deel van de werkgroep
gaan uitmaken, namelijk wanneer het onderzoek naar
militaire productie en duurzame ontwikkeling in de
regio Arnhem van start gaat.
Uitbreiding van de werkgroep is welkom, want het
jaarprogramma voor 1999 is niet mis. Behalve het Spiegelonderzoek, het regio-onderzoek naar
militaire productie en de Niet-Winkeldag, staan ook op het lijstje de ontwikkeling van het
IndustriePark Kleefse Waard (IPKW) WAT het streven inhoudt van de gemeente om op het industrieterrein aan de Westervoortsedijk schone industrie te vestigen, het intensiveren van het
wijkwerk om het zo gewenste draagvlak onder duurzame ontwikkeling in de stad te vergroten,
de alternatieve stadsgids – eventueel op te zetten samen met Jongeren Milieu Actief (JMA)
Arnhem – alsook het organiseren van Lokale Agenda 21 op de Veluwezoom, samen met GroenLinks Renkum. Verder gaat het streven uit naar uitbouw van de plaatselijke economie via het
ruilhandelsysteem Knooppunt Arnhem, waartoe de werkgroepleden zich allen aansluiten bij
deze LETS-groep (Local Exchange and Trading System). En dan is er ook nog de campagne
Stappen naar 2020 van de Evert Vermeer Stichting (EVS) waaraan deelname wordt overwogen,
net als deelname aan een gemeentelijke campagne om lokale armoede te bestrijden in combinatie met duurzame ontwikkeling. In de loop van het voorjaar zullen deelname aan de organisatie
van de Autoloze Dag in september en ondersteuning van de campagne Tolerantie van het Platform 21 Maart, de activiteitenlijst completeren.
De groep zal echter niet zo consistent blijken als in februari lijkt. Zo heeft Mieke Kuiters nog de
hoop de werkgroep actief te maken voor deelname aan de GMF-campagne Gelderland koopt
groen. Die hoop blijkt vergeefs – de werkgroepleden hebben er geen ruimte meer voor in hun
overvolle agenda’s – waarna ze als werkgroeplid afhaakt. En zo lukt het de Evert Vermeer
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Stichting maar niet om een vaste vertegenwoordiger te vinden, waardoor deelname van de EVS
aan de werkgroep een papieren kwestie blijft.
Alsof de activiteitenlijst al niet uitputtend genoeg is, worden er tussendoor ook kleine prikacties
door de werkgroep gehouden zoals een gezamenlijk schrijven van Doca en Milieudefensie aan
Rijkswaterstaat om papier te besparen. Aanleiding is een inspraakprocedure van Doca rond een vergunningverlening aan Akzo Fibers.
Uit de brief van 7 maart ’99: ‘Het voorstel om al uw materiaal dubbelzijdig te kopiëren lijkt misschien muggenzifterij, maar dat is het
niet. Het scheelt u als overheidsdienst immers ongeveer de helft van
uw papierverbruik. Dat bespaart u niet alleen naar schatting een
paar duizend kilo papier per jaar, maar het scheelt u bovendien enkele tienduizenden guldens op jaarbasis’. En omdat het onderwerp
toch ter sprake wordt gebracht: ‘Tevens stellen wij u voor om wanneer u deze verbetering gaat invoeren, kringlooppapier te gaan gebruiken als kopieerpappier, er zijn tegenwoordig zo’n 60 soorten op de markt.’
Net zomin als de gemeente Arnhem is Rijkswaterstaat echter gediend van dit soort bedrijfsinmenging en de overheidsinstantie zal zich dan ook niet verwaardigen tot een reactie op de
voorstellen. Pas zo’n tien jaar later zal dubbelzijdig kopiëren bij overheidsdiensten verplicht
worden gesteld, net als het gebruik van milieuvriendelijk geproduceerd papier.

Gemeentelijke tegenwerking
De activiteitenlijst van de werkgroep is dermate indrukwekkend dat hij de aandacht trekt van het
NCDO en het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Er
volgen interviews en publicaties in de NCDO-krant en in het ROM-Magazine.
Maar de lijst trekt ook de aandacht van de dienst Sociale Zaken en Arbeid (SZA) van de
gemeente Arnhem. Precies één dag voor het Spiegelonderzoek van start gaat, krijgt Ed Bruinvis,
coördinator van het onderzoek, de oproep om zich bij het gemeentelijk Arbeidsbureau te melden
voor het solliciteren op ander werk. Het bestuur van de stichting Doca, waarin Ed Bruinvis vrijwillig werkzaam is op basis van een uitkering, reageert furieus en eist van beide gemeentelijke
instanties opheldering van zaken.
Die opheldering komt er niet, het betreft slechts een toevallige samenloop van omstandigheden,
zo meldt de dienst SZA aan het Doca-bestuur en vrijwilligerswerk vereist nu eenmaal het accepteren van een betaalde baan elders.
De werkgroep laat zich door deze gang van zaken niet uit het veld slaan en voert het Spiegelonderzoek volgens schema uit. In de periode van 26 maart tot 29 april worden in totaal vijf gemeentelijke diensten geïnterviewd waaraan in totaal zeven ambtenaren deelnemen. Vervolgens
is het zaak de plaatselijke politiek bij de uitslag van het onderzoek te betrekken. Uit de notulen
van de werkgroepbijeenkomst van 6 mei 1999: ‘Op 10 mei zal de score bekend worden gemaakt
tijdens de inspraaktijd bij de raadsvergadering (19.00 uur). Ed regelt de mogelijkheid tot inspreken en zal het woord voeren alsook een konsepttekst opstellen die door Nicole indien nodig
zal worden aangevuld.
De verwachtingen zowel bij de diensten als bij het NCDO zijn hooggespannen. Het NCDO heeft
er al een paar keer over gebeld en roemt onze inzet bij journalisten. We moeten de afronding
dan ook goed vormgeven. We besluiten daarom om ook alle raadsleden persoonlijk een rapport
te geven, ondanks het papier wat het dan kost. Maar niemand kan dan zeggen dat men er geen
kennis van heeft kunnen nemen. De oplage wordt 114 ex.’

Resultaten eerste editie Spiegelonderzoek
Op 10 mei 1999 maakt de Werkgroep Arnhem Duurzaam door middel van een rondschrijven
aan het gemeentebestuur en de pers de resultaten bekend van de eerste editie van de Lokale
Duurzaamheidsspiegel: ‘Gedurende de afgelopen maanden is in heel Nederland onderzoek gedaan naar de stand van zaken in gemeenten met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Doel
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van dit onderzoek was om na te gaan hoe ver de Nederlandse gemeenten zijn met het ‘vertalen’
van de Rio-akkoorden naar lokaal beleid (Lokale Agenda 21). Op de VN-conferentie van 1992
in Rio de Janeiro is namelijk afgesproken dat de deelnemende landen op lokaal nivo en in
samenwerking met aktieve organisaties binnen hun gemeentegrenzen, een daadwerkelijke bijdrage zouden leveren aan het wereldwijd tot stand komen van duurzame ontwikkeling. In plaats
van een ekonomische groei die geënt is op de grenzeloze exploitatie van grondstoffen en energievoorraden in de wereld, moet een duurzame ontwikkeling ervoor zorgen dat de generaties ná
ons niet met de gevolgen worden opgezadeld van de verspilling en de vervuiling door de huidige
generaties.’
Na een kort overzicht van de werkwijze van de werkgroep bij de uitvoering van het onderzoek,
volgt in het document de score: ‘De algemene konklusie uit deze scorelijst is dat Arnhem met
104 uit 180 punten matig scoort, een 5,8 gemiddeld. Ook valt op dat de score op onderdelen
nogal uiteenloopt. Zo mager bijvoorbeeld als internationale ontwikkeling uit de verf komt, zo
goed gaat het met biodiversiteit. Belangrijke oorzaak voor dit verschil is dat Arnhem zijn imago
als groene’ stad koestert, terwijl het aktieve beleid op het gebied van vredes- en ontwikkelingswerk niet lang geleden door de gemeente is gestaakt. De opvallend lage score op het onderdeel
‘algemeen’ valt te wijten aan het feit dat Arnhem (nog) niet gekozen heeft voor Lokale Agenda
21 en alle gedetailleerde vragen daaromtrent met ‘nee’ moesten worden beantwoord.
Ten aanzien van de hogere scores kwam dit voornamelijk omdat Arnhem over goede beleidsplannen beschikt waarbij op terreinen als duurzaam bouwen, energiebesparing en milieubeleid
wel degelijk projektmatig wordt gewerkt aan thema’s rond duurzame ontwikkeling. Ook springt
Arnhem er goed uit waar het gaat om de opvang van vluchtelingen.
Arnhem verliest aan punten waar het gaat om de procesmatige kant van de inzet. Gerichtheid
op konkreet resultaat blijkt nogal eens ten koste te gaan van de noodzakelijke bewustzijnsontwikkeling bij de bevolking en de strukturele samenwerking met de lokale organisaties.’
Vervolgens wordt aangegeven dat de beperking om op de vragen slechts met ‘ja’ of ‘nee’ te antwoorden, zal worden ondervangen door ook de toelichtingen die de ambtenaren hebben gegeven, in het uiteindelijke rapport op te nemen.

Reacties van de pers
Hoewel het definitieve rapport nog niet beschikbaar is, reageert de pers meteen op de door Arnhem behaalde score. ‘Duurzaamheid scoort magere zes in Arnhem’, kopt dagblad De Gelderlander de volgende dag. En de Arnhemse Courant komt op 14 mei met een soortgelijke conclusie: ’Mager zesje Arnhem voor duurzaamheid’.
Eerstgenoemde krant schrijft: ‘Arnhem scoort een zes-minnetje op het gebied van duurzaamheid. Het stadsbestuur toont haar goede wil met plannen voor bijvoorbeeld duurzaam bouwen
en milieubewust energiegebruik, maar verzuimt om burgers en
organisaties erbij te betrekken.’
De Arnhemse Courant besteedt een paar kolommen aan het
onderzoek: ‘Wordt er in het Arnhemse gemeentehuis Max Havelaar-koffie geschonken? Zijn er in de kantine van het stadhuis
biologische producten verkrijgbaar? En bestaat de gemeenteraad
voor meer dan veertig procent uit vrouwen? Deze en andere vragen werden aan de gemeente Arnhem gesteld door de Werkgroep
Arnhem Duurzaam. De werkgroep deed dat in het kader van een
landelijk onderzoek naar de duurzaamheid van gemeenten.’
Vervolgens gaat de krant in op de achtergrond van de score: ‘En
er wordt inderdaad Max Havelaar-koffie gedronken. Maar de
koffie wordt goedkoop ingekocht bij de groothandel en niet bij de
Wereldwinkel. Die tegenstelling komt ook naar boven bij het gebruik van biologische producten. Die zijn weliswaar in de kantine verkrijgbaar, maar het geven
van steun aan bijvoorbeeld biologische kaasboertjes ontbreekt. En die zouden wel wat subsidie
of publiciteit kunnen gebruiken. Op de vraag of de gemeenteraad voor meer dan veertig procent
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uit vrouwen bestaat, luidt het antwoord kort: nee. Ook verliest de gemeente punten als het gaat
om samenwerking met lokale organisaties.’

Landelijke score
De score die de werkgroep op 10 mei publiek maakt, is twee weken eerder dan de landelijke
score bekend wordt. Maar per brief aan de werkgroep van 20 mei geeft het NCDO deze al wel
door: ‘Wij sturen u, als deelnemer aan de Duurzaamheidsspiegel 1999, nu al de uitslag opdat u
die – met inachtneming van het embargo – kunt gebruiken in
uw voorbereidende contacten met de pers en de gemeente.
Mede namens uw deelname kunnen wij nu al spreken van een
succesvol initiatief, waaraan ook groepen uit andere
gemeenten volgend jaar zullen meedoen. De vele positieve
reacties zijn voor de NCDO een aanmoediging om de
Spiegel verder te ontwikkelen.’
Vijf dagen later – op 25 mei – verschijnt in Trouw en de
Volkskrant, de landelijke score. Met 151 uit 180 punten is
Rotterdam de winnaar: ‘Van de 71 gemeentes die aan de
competitie deelnamen, scoorde de Maasstad op zes onderdelen gemiddeld het hoogst. De wisseltrofee die bij de onderscheiding hoort, een gegraveerde spiegel met de titel Duurzame Gemeente 1999, wordt in juni uitgereikt.’
Weer twee dagen later – op 27 mei ’99 – verstuurt de werkgroep een tweede brief aan het gemeentebestuur als begeleiding bij het rapport: ‘Bij onze presentatie op 10 mei hebben wij toegezegd met een uitgebreidere rapportage te zullen
komen, waarin ruimte gegeven is aan ambtenaren om hun toelichting te geven op de ja/neevragen uit de NCDO-lijst.
Dit rapport is thans gereed en het is ons een genoegen u hierbij een exemplaar aan te bieden.
Uw aandacht vragen wij met name voor hoofdstuk 3 waarin onze aanbevelingen staan opgenomen. Van onze kant zullen wij u op de hoogte houden van verdere aktiviteiten van onze werkgroep.’

Reactie gemeente Arnhem en reactie minister Pronk
De werkgroep zal in de jaren erna – er zullen nog drie edities van de Lokale Duurzaamheidsspiegel volgen – het gemeentebestuur op de hoogte houden van de vorderingen. Omgekeerd
echter zal de gemeente niet reageren op de aanbevelingen van de werkgroep. Een reden daarvoor wordt niet gegeven, in een enkel geval zal een raadslid nog wel eens refereren aan het
onderzoekswerk van de werkgroep. De algemene teneur is echter dat men het liefst zo snel
mogelijk weer overgaat tot de orde van de dag. Per slot van rekening is plaats 17 op de ranglijst
(met Nijmegen na Rotterdam op de tweede plek) ook niet iets om vrolijk van te worden.
De werkgroep zelf evalueert – mede op verzoek van het NCDO – het project op 3 juni, waarna
een kokkin van het Arnhemse ruilhandelsysteem Knooppunt Arnhem een gezamenlijke maaltijd
verzorgt. De stemming zit er goed in, want een belangrijk onderdeel van het werkplan 1999 kan
met voldoening worden afgevinkt.
Die stemming stijgt enkele weken later nog verder wanneer een brief van minister Jan Pronk in
de bus valt. Als bewindsman voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (in het
Kabinet-Kok II) heeft hij een exemplaar van het onderzoeksrapport van de werkgroep ontvangen. Uit zijn brief aan Ed Bruinvis van 6 juli ‘99: ‘Van het rapport ‘Arnhem Duurzaam, Lokale Duurzaamheidsspiegel 1999’ heb ik met belangstelling kennisgenomen. U bent in u onderzoek niet over één nacht ijs gegaan en het resultaat geeft dan ook een tamelijk nauwgezet beeld
van uw bevindingen.
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Waar landelijk begrijpelijkerwijs de schijnwerper is gericht op de winnaar van de competitie,
slaagt u er hopelijk in de effecten van plaatselijke inspanningen onder de aandacht van alle betrokkenen te brengen. Daar is gezien de verdienstelijke score van Arnhem zeker reden voor.
Overigens meen ik dat enkele van de voor de Lokale Duurzaamheidsspiegel gehanteerde indicatoren nog voor discussie vatbaar zijn. Een breed draagvlak voor lokaal duurzaamheidsbeleid
vraagt een redelijke mate van consensus over de maatstaf.
Ik dank u voor de door u verrichte werkzaamheden en de toegezonden rapportage.’

Hoofdstuk 17

Overige activiteiten Werkgroep Arnhem Duurzaam
in 1999
De woorden van de minister in het vorige hoofdstuk lijken voorspellende waarde te hebben,
want amper is het Spiegelproject afgesloten of er dient zich van buiten de werkgroep een nieuw
initiatief aan op duurzaamheidsgebied, namelijk het project Arnhem, duurzaam op weg naar
2015.
Het initiatief komt van Bezoekerscentrum De Watermolen en de Werkgroep Arnhem Duurzaam
ontvangt begin juni een uitnodiging om deel te nemen aan de voorbereidingen van een serie van
drie tentoonstellingen die van november 1999 tot oktober 2000 in het bezoekerscentrum zullen
worden gehouden. En hoewel de activiteitenlijst van de werkgroep er nauwelijks ruimte toe laat,
besluiten de leden toch op de uitnodiging in te gaan.
Maar de werkgroep is niet de enige partij die voor de brainstormbijeenkomst wordt uitgenodigd.
De deelnemerslijst toont een grote verscheidenheid aan participanten, variërend van gemeentelijke diensten tot bedrijven als Nuon, Rabobank en Eneco. Ook de VNG is van de partij net als
woningcorporaties en tal van milieuorganisaties uit het hele land.
De Watermolen in een uitleg over deze aanpak: ‘Doel van dit jaarthema is het inzicht geven in
de grote veranderingen in het denken over milieu de laatste 30 jaar, de technische ontwikkelingen en de feitelijke gedragsveranderingen.’ Het tweede doel van het jaarthema luidt: ‘Antwoord geven op vragen als: wat is de huidige stand van zaken? Zijn we goed op weg? Wat moet
er nog gebeuren?’ En het derde doel, aldus De Watermolen, is ‘het bevorderen van een
gemeentelijk beleid gericht op duurzame ontwikkeling (Lokale Agenda 21).’
De tentoonstellingenserie die De Watermolen voor ogen staat, betreft de onderwerpen energie,
bouwen en wonen en duurzaam leven met daaraan vastgeknoopt excursies, lezingen en presentaties. Overigens wordt De Watermolen bij de organisatie van dit evenement gesteund door het
Centrum voor Natuur en Milieueducatie in Arnhem en de dienst Milieu en Openbare Werken.
Vanuit de werkgroep wordt deelgenomen aan de voorbereidingsdiscussie, maar daar zal het ook
bij blijven. Op tijd wordt ingezien dat nog meer inzet eigenlijk niet haalbaar is. Wel wordt de
gelegenheid aangegrepen om te pleiten voor een breed op te zetten platform rond duurzame
ontwikkeling in Arnhem, een platform dat er echter – vreemd genoeg – nooit zal komen.

Info Arnhem Duurzaam
Het idee van een breed platform rond thema’s die al in de Lokale Duurzaamheidsspiegel aan de
orde kwamen, staat ook Doca voor ogen, wanneer de stichting begin juni het voorstel doet om
namens de werkgroep een tweede maandelijkse Info uit te brengen (naast de al bestaande Info
voor het plaatselijk vredes- en ontwikkelingswerk): ‘Het is weinig efficiënt om de lezers van de
Info Vredes- en Ontwikkelingswerk ook maandelijks te informeren over boomspiegeladoptie en
vervoer op maat. De krant zou er te dik door worden en dat zou de lezers demotiveren hem
(goed) te lezen. Voor ons als werkgroep geldt echter, dat we ons zó ingelezen hebben de afgeloArnhem Mondiaal
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pen maanden, dat het de moeite waard is om die kennis aktueel te houden. Vooral met het oog op de Spiegel die we mogelijk in 2000 gaan
houden, is het zaak om ook dan weer goed beslagen ten ijs te komen.
We kunnen dan de gemeente laten zien dat we de lokale
ontwikkelingen in het voorbije jaar goed gevolgd hebben.’
Bij het rondschrijven van de stichting is een proefnummer gevoegd,
voorzien van een index en met het voorstel om in totaal drie proefnummers uit te brengen. De uitgave blijkt een succes en zal zes jaar
lang maandelijks uitkomen, waarna de krant op verzoek van de dienst
Welzijn van de gemeente Arnhem (waar een deel van de productiekosten wordt gedeclareerd) alsnog wordt samengevoegd met de Info
Arnhem Mondiaal, zoals de Info Vredes- en Ontwikkelingswerk vanaf
2000 gaat heten.

Wapenhandel en duurzame ontwikkeling
Behalve de Lokale Duurzaamheidsspiegel is er nog een prominent onderdeel dat op de activiteitenlijst van de Werkgroep Arnhem Duurzaam prijkt en dat is het onderzoek naar de relatie tussen militaire productie en wapenhandel in de regio Arnhem en duurzame ontwikkeling.
Het besluit om dit onderzoek uit te voeren, voert terug op de discussies rond de Rio-akkoorden
uit 1992 en de internationale VN-Millenniumcampagne (2000-2015). Toen lukte het de initiatiefnemers niet om voldoende medestanders
te vinden voor het voorstel om reductie van
mili-taire productie en wapenhandel op te
nemen in Lokale Agenda 21 en de zogeheten
Millennium Development Goals. Toch zal
het voor ieder weldenkend mens duidelijk
zijn, zo redeneert de werkgroep, dat mondiale wapenhandel en militaire conflicten die
daar direct mee in verband staan, een
belang-rijke factor zijn bij de aanhoudende
armoede in de wereld, de milieuaantasting,
het ener-gieverbruik en het beslag op grondstoffen.
Maar het recht van iedere natie om zich uit zelfverdediging te mogen be-wapenen – ook een
VN-uitgangspunt – stond tot dan toe een anti-wapenhandel aanpak in de weg. Pas in het eerste
decennium van de 21e eeuw komt er beweging in deze patstelling, in 2013 leidend tot het VNWapenhandelsverdrag (Arms Trade Treaty).
Los van deze discussie besluit de werkgroep om in elk geval nog voor de jaarwisseling in de
regio Arnhem die relatie tussen wapenhandel en duurzaamheid aan te kaarten. Uit de
aankondiging van het onderzoek: ‘Ieder land dat getroffen wordt door oorlog krijgt te maken
met traumatische ervaringen die generaties lang hun tol eisen. Maar de moderne oorlogvoering
is bovendien van dien aard dat de aanslag op bodem, water en lucht zich ook generaties lang
zullen laten gelden. Nu al is door de VN bekend gemaakt dat Kosovo en Servië een milieuramp
te wachten staat die z’n weerga in het gebied niet kent door weggelekte chemikaliën en radioaktieve munitie.
Over duurzame ontwikkeling zal in dit deel van Europa nog jarenlang alleen maar in theorie
kunnen worden gesproken. Reden voor de werkgroep om de samenhang tussen wapenhandel en
duurzame ontwikkeling voor het voetlicht te brengen. De resultaten van het onderzoek zullen op
z’n laatst in de Vredesweek van het jaar 2000 worden gepresenteerd.’
De werkgroep gebruikt het persbericht van 21 september 1999 tevens voor een oproep aan
milieugroepen en vredes- en ontwikkelingsorganisaties in de regio om aan het onderzoek deel te
nemen: ‘Op basis van de zo vergaarde informatie zullen we te zijner tijd een overzicht presenteren van ondernemingen die middels research, produktie en dienstverlening gelieerd zijn aan
het militair apparaat. Vervolgens willen we met deze bedrijven in diskussie treden over de aard
van hun werkzaamheden. Daarmee willen we proberen de ondernemers tot een produktiewijze
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te bewegen die meer in overeenstemming is met wat onder duurzame ontwikkeling wordt verstaan.’
Het persbericht dat niet toevallig in de Vredesweek van 1999 verschijnt, wordt niet alleen ter
kennis gebracht van vredes- en ontwikkelingsorganisaties en het NCDO, maar ook van de ministers Eveline Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) en Jan Pronk (VROM) en wordt goed
opgepakt door de plaatselijke pers. ‘Arnhemmers onderzoeken wapenhandel Veluwezoom’, kopt
de Arnhemse Courant op 27 september ’99: ‘Op industrieterreinen in bijvoorbeeld Westervoort
en Duiven zitten allerlei onopvallende bedrijfjes die betrokken zijn bij wapenhandel’, zegt E.
Bruinvis van de stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca).’ En vervolgens: ‘De wapenhandel door bedrijven uit de omgeving van Arnhem vindt vooral plaats door toelevering. Op
bedrijfsterreinen in de omgeving zitten bijvoorbeeld bedrijven die onderdelen leveren die ook
voor tanks gebruikt worden.’
Dagblad de Gelderlander kopt op 29 september: ‘Zoektocht naar wapenhandel op en rond
Veluwe’ en komt in het artikel met voorbeelden die het onderzoek voor de lezer verduidelijken: ‘De woordvoerder van Doca schat
dat op de Veluwezoom zo’n tien tot vijftien
bedrijven direct of indirect betrokken zijn bij
de productie van militaire producten. Hij
geeft een voorbeeld: ‘Acordis is bij de bouw
van helikopters betrokken door kogelvrij materiaal dat zij maken te verkopen. Deze producten hebben wat betreft bewapening een
belangrijke rol gespeeld. Akzo-Nobel heeft
nog altijd een coatings-afdeling. Hier
worden coatings gemaakt voor raketten en
vliegtuigen zodat ze niet zo goed waarneembaar zijn voor de radar’, vertelt Bruinvis.’
Ook geeft de krant alvast aan wat er met de resultaten van het onderzoek zal gaan gebeu-ren:
‘Na de inventarisatie van het aantal bedrijven dat op de een of andere manier een militaire
afzet heeft, wil Bruinvis de directeuren benaderen voor een gesprek. ‘We gaan ze confronteren
met de gevolgen van de producten die ze maken. Ik verwacht uiteraard niet dat die bedrijven
spijt betuigen en ermee stoppen. Maar je brengt het zo wel onder de aandacht, ook bij de
burger. We hopen dat er vervolgens druppelsgewijs verandering in komt’, aldus Bruinvis’.
Ook de lokale omroepen laten zich niet onbetuigd en er volgen interviews over het onderzoeksproject bij Omroep Gelderland en bij Stadsomroep Arnhem.

Reacties
Tal van organisaties uit de regio reageren op de oproep om informatie aan te leveren en deel te
nemen aan het onderzoek, maar tot daadwerkelijke aansluiting bij de onderzoeksgroep komt het
niet. Wel laat het ministerie van VROM van zich horen, hetgeen tot een afspraak leidt met Hans
Verheij, werkzaam op de afdeling Internationale Milieuzaken van het DirectoraatGeneraal voor een gesprek op het ministerie op 7 oktober 1999. Uit de fax van Ed
Bruinvis van de werkgroep ter bevestiging
van deze afspraak: ‘Voor ons geplande
gesprek gaat het (wat Doca betreft) om
twee vragen: in hoeverre valt afstemming
te realiseren tussen onze onderzoeksdoelen
en het ministerieel beleid in dezen? In hoeverre kan het Ministerie onze werkgroep van dienst
zijn met aanvullende informatie?’
En dan gebeurt er iets vreemds. De bevestiging van de afspraak met het DG van het ministerie is
nog maar net binnen, of er komt een oproep van de dienst Sociale Zaken en Arbeid (SZA) van
de gemeente Arnhem met de mededeling dat Ed Bruinvis zich moet melden voor een zogeheten
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hercontrolegesprek. En wel op 7 oktober ... Het bestuur van de stichting realiseert zich maar al
te goed dat dit de tweede keer is dat de werkzaamheden van Doca en zijn voorzitter van gemeentewege worden doorkruist en dat van toeval geen sprake meer kan zijn. In een eerder
hoofdstuk is die ‘toevalligheid’ al aan de orde gekomen. Binnen Doca wordt besloten wordt om
niettemin voorrang te geven aan het werk ondanks mogelijke consequenties. In een telefoontje
naar de dienst SZA wordt aangegeven dat dit hercontrolegesprek op die datum slecht uitkomt
vanwege het geplande onderhoud in Den Haag. De reactie laat zich raden. Indien de heer Bruinvis zijn uitkering wil behouden zal hij zich op die dag bij de dienst SZA dienen te vervoegen, zo
laat de betreffende ambtenaar weten. De heer Bruinvis neemt echter op 7 oktober in alle vroegte
de trein naar Den Haag en heeft op het ministerie het afgesproken onderhoud. Enkele dagen
later ontvangt hij het bericht van de dienst SZA dat zijn uitkering is stopgezet.

Meer reacties
Reacties op de opzet van het onderzoek komen niet alleen uit eigen land, maar ook uit het buitenland. Zo faxt Nicole van Bael van het Belgische Forum voor Vredesaktie: ‘Ik ben verheugd
dit bericht te lezen. Twee jaar geleden hebben wij namelijk gepoogd om voor Vlaanderen een
gelijkaardige lijst te maken voor bedrijven die op een of andere manier gelieerd zijn aan de
wapensector. Ik ben vooral benieuwd naar de criteria die jullie gaan gebruiken om uit te maken
of een bedrijf wapens produceert of niet. Omwille van de herstructureringen binnen de wapenmarkt van zuiver militaire bedrijven naar civiele bedrijven die ook produceren voor de militaire
markt, heeft het opstellen van criteria hier voor heel wat discussie gezorgd. Hetzelfde probleem
met het invullen van de term ‘wapen’. Met de hoogtechnologische evoluties en de vervanging
van wapens door wapensystemen, is de bepaling van wanneer een product een wapen of een
onderdeel van een wapen is, niet meer zo duidelijk. Kan je ons op de hoogte houden?’
Binnen de Werkgroep Arnhem Duurzaam speelt die discussie niet. De insteek is eenvoudig: de
wapenindustrie en de wapenhandel dienen zo snel mogelijk aan banden te worden gelegd. De
werkgroep wil zich niet verliezen in detaildiscussies die afleiden van dit hoofddoel. De bedrijven die tijdens het onderzoek, dat eind ’99 van start gaat, door de werkgroep worden benaderd,
zullen dat wel telkens proberen, zoals we in een volgend deel zullen zien.
Van de zijde van de vakcentrale CNV, het Christelijk Nationaal Vakverbond, komt een schrijven waarin een beleggingscode voor pensioenfondsen wordt aangekondigd. In de code zegt het
CNV ‘dat pensioenfondsen niet mogen beleggen in bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid, die opereren in landen waar de mensenrechten worden geschonden en waar geen vakbondsvrijheid is.’
De werkgroep reageert meteen door een brief te schrijven aan Willem Hooglugt, hoofd communicatie van het CNV. Uit deze brief van 4 oktober ’99: ‘Onlangs mochten wij van het CNV het
persbericht ontvangen met betrekking tot de ontwikkeling van een beleggingscode voor pensioenfondsen, waarvoor onze dank. Het doet ons plezier dat nu ook in deze sektor meer aandacht wordt besteed aan verantwoord ondernemen. Zeker valt ook de uitspraak te waarderen
dat het CNV de maatschappelijke diskussie in gang wil zetten rond de wijze waarop het bij pensioenfondsen ondergebrachte kapitaal wordt belegd en hoe pensioenfondsen met hun verantwoordelijkheden omgaan. In dat kader doen wij u een persbericht toekomen met betrekking tot
een zojuist opgestart onderzoeksproject onder de titel ‘Wapenhandel en duurzame ontwikkeling’.
Als bijdrage in genoemde maatschappelijke discussie zouden wij het voorstel willen doen om
ook de beleggingen in de militaire produktie in ogenschouw te willen nemen. Vooral waar het
militaire konflikten in ontwikkelingslanden betreft speelt immers de internationale wapenhandel, aangestuurd door de wereldwijde militaire produktie een doorslaggevende rol. Het zijn
juist ook deze landen waar mensenrechten en vakbondsvrijheid in het geding zijn en waar ontwikkelingsprojekten niet goed van de grond komen als gevolg van oorlogsdruk.
Graag vernemen wij bovendien van u in hoeverre het CNV aan genoemd onderzoeksprojekt een
bijdrage zou kunnen leveren.’
Het zal nog vele jaren duren voordat pensioenfondsen zullen overgaan tot het uitsluiten van bedrijven die in (kern)wapens, landmijnen en clustermunitie beleggen. Net zoals het heel lang zal
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duren voordat vakbonden overgaan tot samenwerking met vredesorganisaties om de wapenproductie af te bouwen en conversie (het overstapen van militaire naar civiele productie) te
realiseren. Het CNV is in 1999 echter nog niet zover. Op het voorstel van de werkgroep om tot
informatieuitwisseling over te gaan, gaat de bond niet in met als excuus dat er binnen de vakcentrale ‘interne discussie’ is over het onderwerp.

Niet-Winkeldag
Ook de Niet-Winkeldag maakt deel uit van het werkplan 1999 van de Werkgroep Arnhem Duurzaam, maar de voorbereidingen worden gedaan door een apart groepje dat ook apart van de overige werkgroepleden vergadert. Vanuit de werkgroep doen Nicole Klein Middelink, Ellen Karis
en Ed Bruinvis eraan mee, terwijl de Niet-Winkeldaggroep zelf uit Jack Stoop, Ellen Dekkers en
Alexandra Hendrikx bestaat. (Later in het jaar zal nog Douwe Bouma tot deze groep toetreden
en keert ook Stefan Verwer van de Evert Vermeer Stichting – zij het van korte duur – terug in
de werkgroep.) Deze groep van zes mensen komt in het najaar van 1999, net als de Werkgroep
Arnhem Duurzaam, op reguliere basis bij elkaar. Dat leidt ertoe dat de voorbereiding van de
betreffende dag (27 november) ditmaal veel degelijker van aard is dan in het jaar ervoor. Dat
geldt overigens niet alleen voor Arnhem, want de groei zit er ook in het land in en zelfs daarbuiten. In september staat de teller op 15 landen met alleen al in Nederland 12 plaatsen die aan
de campagne meedoen. Steun krijgen de lokale campagnes vanuit het landelijk kantoor van
Milieudefensie, van Jongeren Milieu Actief (JMA, de jongerenorganisatie van Milieudefensie)
en van de al eerdergenoemde stichting Om-slag
in Eindhoven.
Goed nieuws is er ook van de kant van het
NCDO die de toezegging doet de dag in Arnhem
te subsidiëren tot een maximum van f 1.900.
Op 19 november ‘99 wordt het persbericht uitgebracht: ‘Arnhem viert de Internationale NietWinkeldag op 27 november dit jaar uitbundiger
dan ooit. De Werkgroep Arnhem Duurzaam organiseert op de Jansplaats een Niet-Winkelfestival met straattheater, dichters, zangers en
de bekende band Fluitekruid. De optredens
variëren van uiterst kritisch tot puur vermaak.
Tevens is er een informatiemarkt waar organisaties als de LETS-groep Knooppunt Arnhem,
EcoTeam Centrum Gelderland, Gered Gereedschap en Bezoekerscentrum De Watermolen zich
presen-teren. Het festival zal om 10.00 uur beginnen en duren tot circa 15.30 uur.’
De aanpak van de manifestatie draagt een losser karakter dan de andere activiteiten die de
werkgroep dat jaar opzet, maar de ernst van Niet-Winkeldag komt in het persbericht wel
degelijk aan de orde: ‘Internationale Niet-Winkeldag kan worden gezien als een ‘bevrijdingsdag
van het consumentisme’. Het is een dag van vrolijk en kritisch protest tegen de Westerse overconsumptie, de ongelijke verdeling van welzijn en welvaart wereldwijd en de invloed van reklame op ons dagelijks leven. Wereldwijd staat de Niet-Winkeldag in het teken van ‘Genoeg is genoeg!’. De Niet-Winkeldag wil een dag per jaar een ander geluid laten horen dan wat de reklame ons 365 dagen per jaar toeschreeuwt. Aan de lokroep ‘koop meer’ voegen konsuminderaars
slechts één woord toe: Waarom? Ook in Arnhem staat deze vraag centraal.’
Ook op dit onderdeel van de activiteitenlijst van de werkgroep reageert de plaatselijke pers
goed: Stadsomroep Arnhem wijdt een interview aan de manifestatie en de beide Arnhemse
dagbladen komen op de dag na het weekend met lange artikelen. ‘Arnhem shopt vrolijk verder
op Niet-Winkeldag’, kopt de Arnhemse Courant. Journalist Henk van Gelder van de krant heeft
er een peiling bij het winkelpubliek aan gekoppeld en komt tot de conclusie dat zowel winkeliers al winkelend publiek weinig op hebben met de actie, ze vrezen dat hun kooplust verboden
wordt: ‘Maar we willen niemand wat verbieden’, zegt Nicole Klein Middelink van de Werkgroep Arnhem Duurzaam voor de stands van Milieudefensie. ‘We willen de mensen bewust
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maken. Van de invloed van reclame, de overconsumptie van het Rijke Westen. Het is altijd maar
meer, meer, meer. Kopen is een automatisme geworden.’
Ook dagblad de Gelderlander komt tot de conclusie dat het gros van het winkelende publiek de
confrontatie met de Niet-Winkelboodschap uit de weg gaat: ‘Het boekje dat ze in hun hand gedrukt krijgen, maakt net zoveel indruk als de folders die hen door als Zwarte Piet verkleed winkelpersoneel wordt aangeboden. Zal het hen een zorg zijn dat het op kringlooppapier is afgedrukt. ‘Mensen hebben inderdaad een nogal afwerende houding’, heeft ook Hans Huitema van
van het EcoTeam geconstateerd. ‘Geen tijd, hoor je van de meesten. Maar als je even met ze
aan de praat komt, dan blijken ze best gevoelig voor onze boodschap. Ze zijn vaak bang dat wij
alleen maar afkeuren. Dat ze bepaalde dingen niet mogen.’
Ter afsluiting van de actie verzorgt Jack Stoop, inmiddels toegetreden tot de Werkgroep
Arnhem Duurzaam, een ingezonden brief aan de Arnhemse
Courant waarin hij doel en achtergronden van de NietWinkeldag nog eens toelicht, vooral ook omdat winkeliers
rondom de Jansplaats, waar de kramen stonden opgesteld,
bepaald niet geporteerd waren van de actie: ‘Wij vinden dit
erg jammer. Niet alleen omdat we zowel de gemeente als de
middenstandsvereniging CCA vooraf uitgebreid geïnformeerd hebben over de Niet-Winkeldag, maar vooral omdat
deze dag niet tegen winkeliers gericht is. Winkeliers vervullen een belangrijke maatschappelijke taak omdat we nu
eenmaal niet allemaal zelf ons brood kunnen bakken of
onze eigen truien breien. De Internationale Niet-Winkeldag
is dan ook geen protest tegen winkeliers, maar tegen de
Westerse overconsumptie. Tegen het feit dat wij met een
krappe twintig procent van de wereldbevolking ruim 86%
van de beschikbare grondstoffen souperen. Honger en armoede in de wereld zijn niet zozeer het gevolg van schaarste, maar van een verkeerde verdeling van de overvloed.’

Hoofdstuk 18

Nieuwe naam: Platform Arnhem Mondiaal
Terwijl 1999 langzaam ten einde loopt en een nieuw millennium in zicht komt, vinden er in die
paar laatste maanden toch nog enkele wijzigingen van belang binnen het Platform plaats. Zo
volgt André de Hoogh Willem Caspers op als administratieve kracht. Willem Caspers heeft dan
twee jaar lang tot tevredenheid van allen het secretariële werk voor het Platform verricht.
En in diezelfde vergadering waarin André de Hoogh zijn debuut als notulist maakt – 13 oktober
1999 – wordt ook een stemming gehouden over de nieuwe naam van het Platform. Uit de varianten die in een vorig hoofdstuk al op een rijtje zijn gezet, blijven er drie over: Platform Arnhem Duurzaam, Platform 4 in 1 en Platform Arnhem Mondiaal. De stemming valt ten gunste
van de laatste optie uit en op die 13e oktober ‘99 verandert het Platform voor Vrede, Ontwikkeling, Mensenrechten en Mondiale Milieuvraagstukken zijn naam in het veel vlotter klinkende
Platform Arnhem Mondiaal.
Nieuw eind ’99 is ook de afspraak die met de dienst CEWES (Cultuur, Educatie Welzijn en
Sport) wordt gemaakt: voortaan zal Theo Breeuwer als contactambtenaar fungeren.
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Enquête functioneren Platform
Die naamswijziging zal overigens niet meteen leiden tot een slagvaardiger functioneren. Zoals
we in een voorgaand hoofdstuk hebben kunnen lezen, hapert de werkgroepenstructuur eigenlijk
al vanaf het eind van ’98 toen het instellen ervan tot een efficiëntere praktijk moest leiden.
Eigenlijk lukte het alleen de Werkgroep Arnhem Duurzaam en de Werkgroep Multiculturele
Activiteiten om die slag te maken. Hoogtepunt voor eerstgenoemde werkgroep is de uitvoering
van de Lokale Duurzaamheidsspiegel geworden, terwijl het succes van laatstgenoemde werkgroep vooral moet worden gezien in het licht van de samenwerking met het Platform 21 Maart.
Dankzij die samenwerking heeft een – zij het bescheiden – manifestatie rond het thema
Tolerantie kunnen plaatsvinden op de jaarlijkse Anti-Racisme Dag in maart. Op 3 juni ’99 komt
het onderwerp terug op een werkconferentie onder de
naam Gekleurd Perspectief en nu het vervolg, daarmee
inhakend op de conferentie Gekleurd Perspectief die een
jaar eerder is gehouden. De doelgroep: ‘Managers van
organisaties en instellingen op het terrein van zorg, wonen, welzijn en arbeid die met diversiteit in het medewerkersbestand te maken hebben of dat op korte termijn verwachten of wensen.’ Bert Rigtering, voorzitter van het
Platform 21 Maart, in zijn samenvatting van het doel van
de conferentie: ‘Uit een onderzoek, gehouden in 1997, is
gebleken dat hoewel er steeds meer gekleurde cliënten
bijkomen, de instroom van allochtone werknemers achterblijft. In 1998 heeft het ADB een conferentie ‘Gekleurd
Perspectief’ gehouden, die gevolgd werd door rondetafelgesprekken. Vervolgens is er een tweesporenbeleid uitgezet: 1. uitbreiding vrijwilligersbestand en 2. Intercultureel management. Deze ochtend is bedoeld om aandacht
te schenken aan het tweede spoor.’
Los van de acties vanuit dit samenwerkingsverband vinden in de periode ‘98/’99 nog twee belangwekkende initiatieven in Arnhem plaats die de
verbetering van de positie van minderheden in de stad tot doel hebben: de Stichting Samen organiseert in het voorjaar van 1999 een cursus bestuurlijke en politieke participatie voor allochtonen. Doel van deze cursus is ‘dat de deelnemers uitstromen naar (vrijwilligers)functies in politieke en maatschappelijke organisaties’. Het tweede project is van Garab Galid en heeft ten
doel ‘het scheppen van enkele succesvolle trajecten waarbij Somalische gezinnen en personen
in een betere situatie terechtkomen en zo weer een voorbeeld zijn voor andere Arnhemse Somaliërs. Een ander doel is het signaleren van structurele problemen en het geven van aanbevelingen aan gemeente en instellingen over hoe de problemen van Somaliërs beter op te pakken.’
Beide projecten kunnen op financiële steun van de gemeente rekenen (uit de stelpost migranten), zoals ook initiatieven van de gemeente op het gebied van multi-etnisch onderwijs in de
verschillende Arnhemse wijken, inburgeringsprogramma’s voor zogenoemde ‘nieuwkomers’ en
de begeleiding van vluchtelingen samen met VluchtelingenWerk – inmiddels omgedoopt in
Stichting VRIJ – het nodige aan ambtelijke inzet en geldelijke middelen uit het gemeentebudget
vergen.
Tot noemenswaardige verbeteringen op het gebied van integratie en samenwerking tussen de
verschillende bevolkingsgroepen in Arnhem leiden al deze activiteiten echter niet, terwijl dat
toch steeds de achterliggende gedachte bij alle inzet is.
Terwijl een en ander bij het Platform 21 Maart tot de vraag leidt op welke wijze het werk moet
worden voortgezet, doemt een soortgelijke vraag op bij Platformsecretaris Ed Bruinvis. In een
faxbericht dat hij op 18 oktober 1999 aan zijn medebestuursleden verzendt, stelt hij voor om een
evaluatie te houden van het voorbije jaar. In een begeleidend overzicht schetst hij nog eens ten
overvloede waar het Platform de afgelopen vijf jaar mee is geconfronteerd en wat dat alles heeft
betekend voor de huidige positie van het Platform.
Nog diezelfde avond komen de bestuursleden tot het besluit om aan de hand van die evaluatie te
bezien of een nieuwe stap in het Platformwerk kan worden gezet. De volgende dag al gaat een
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rondschrijven uit aan de lidorganisaties: ‘Het DB is gisteren in een speciale vergadering bijeen
geweest om zich te buigen over de voortgang van ons Platform. Op onze bijeenkomst van 13
oktober hebben we in meerderheid gekozen voor een nieuwe naam (Platform Arnhem Mondiaal). Met deze keuze en met een nieuw millennium voor de deur, doen we het voorstel een
nieuwe stap te zetten in de verzelfstandiging van ons Platform. Alvorens die stap te zetten,
willen we de voorbije tijd evalueren. Om zicht te krijgen op wat goed en minder goed gaat in het
Platformwerk, doen we jullie daarom een enquête toekomen met het verzoek deze binnen jullie
organisatie te willen bespreken en in te vullen.’

Respons op de enquête
De enquête spitst zich toe op tien vragen: de positie van het Platform als gesprekspartner van de
gemeente, de profilering van het Platform, de contacten met de Arnhemse bevolking, de contacten met de lokale politiek en met andere samenwerkingsverbanden in de stad, het nut van de
werkgroepenstructuur, de onderlinge ondersteuning, het functioneren van het dagelijks bestuur
en het functioneren van de organisaties binnen het Platform zelf. In de laatste vraag wordt de
volgende stap die het bestuur voor ogen staat, gesteld: ‘Overwogen wordt om ons Platform de
status van vereniging of stichting te geven. Hoe staat uw
organisatie daartegenover?’
In de Platformvergadering van 24 november ’99 komen de
reacties op de enquête uitgebreid aan de orde en wel zo
uitgebreid, dat het Platform er nog een half jaar – tot juni 2000
– mee bezig is.
Samenvattend luidt de conclusie dat de verdergaande verzelfstandiging van het Platform niet moet leiden tot het loslaten van
de (advies)contacten met de gemeente. De algemene teneur is
nog steeds dat het van belang is ‘de gemeente, als lokale overheid die het dichtst bij haar burgers staat, te blijven aanspreken
op wat zij doet met betrekking tot de velden die het Platform
bestrijkt.’ Tegelijkertijd moet een te grote afstand tot de gemeente ook vermeden worden om te voorkomen dat het Platform ‘indien er activiteiten zijn in de strekking van het Platform
(bijvoorbeeld vredesconferentie voor jongeren in het kader van
het politiek jongerencontact), dat het Platform er niet buiten staat, maar er volop bij betrokken
is.’
Op de vraag hoe de contacten met de Arnhemse bevolking uitgebreid kunnen worden, is het
antwoord niet eenduidig. Maar dat er een relatie met duurzame ontwikkeling gelegd moet worden, lijkt voor de meeste Platformorganisaties wel voor de hand te liggen: ‘Een dag omtrent
duurzame ontwikkeling organiseren, aangezien dit thema politiek gezien het meest in de belangstelling staat en daardoor het meest gemakkelijk op de agenda houdbaar is. Indien het thema
duurzame ontwikkeling goed gebracht wordt, kunnen de thema’s vredes- en ontwikkelingswerk
daarbij ingeschoven worden.’
Ondanks het feit dat de respons vanuit de Arnhemse bevolking op acties van de Platformorganisaties door henzelf als matig wordt ervaren, overheerst bij hen toch de mening dat de profilering
van het Platform in het voorbije jaar geslaagd is. Er wordt daarbij gewezen op het uitbrengen
van het informatieboekje van het Platform, de Info voor het vredeswerk van de stichting Doca
en de vondst van een nieuwe, wervende naam. Wel worden de organisaties opgeroepen om in
hun contacten vaker het platformverband te noemen waarin zij werkzaam zijn.
Wat de mogelijke samenwerking met andere Arnhemse organisaties betreft, wordt toenadering
aanbevolen tot Bezoekerscentrum De Watermolen, vluchtelingenorganisaties en de Gelderse
Milieufederatie. Tegelijkertijd wordt de waarschuwing uitgesproken dat het Platform geen
‘superwerkgroep’ moet worden. Dezelfde waarschuwing klinkt ook door bij de beantwoording
van de vraag naar het functioneren van de structuur: de meeste aangesloten organisaties hebben
het te druk met de eigen activiteiten om ook nog voldoende inzet voor de werkgroepen op te
kunnen brengen.
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Opmerkelijk is ook dat de groepen uitgesproken negatief zijn bij de beantwoording van de vraag
naar de getoonde belangstelling voor elkaar: men vindt elkaar te weinig aanwezig bij elkaars
activiteiten. Daar tegenover staat de mening dat men ook te weinig bij elkaars activiteiten wordt
uitgenodigd. Blijkbaar gaan organisaties ervan uit dat een bericht in de pers volstaat om collegaorganisaties op een tentoonstelling of informatieavond te verwelkomen. Maar als uitleg wordt
ook het verschil in ‘cultuur’ tussen de ene en de andere organisatie genoemd, het tijdgebrek, het
gebrek aan menskracht en de verwijzing naar het Platform als plek voor het uitwisselen van informatie zonder dat daar de verplichting op rust om elkaars activiteiten te bezoeken.
Over het functioneren van het dagelijks bestuur zijn de meningen zonder uitzonderingen
positief, een compliment dat de drie zittende bestuursleden (Bert Oostveen, Aris Kon en Ed
Bruinvis) in hun zak kunnen steken. Maar ook hier schuilt een addertje onder het gras, want
steeds opnieuw zal blijken dat geen van de andere Platformleden bereid is om ook een bestuursfunctie op zich te nemen, een situatie die Bert Oostveen ertoe zal brengen om na jaren voorzitterschap aan te kondigen dat hij coute que coute in 2000 zijn functie zal neerleggen.
De vraag naar de wenselijkheid van een formalisering van het Platform in de vorm van een vereniging of stichting wordt niet onverdeeld positief beantwoord. De leden vragen zich de meerwaarde van zo’n status af. Levert het betere contacten met de gemeente op bijvoorbeeld? Vergroot het de onderlinge betrokkenheid? Gaat er dan niet nog meer arbeid zitten in het bestuurswerk? Een formele structuur kan bovendien als een keurslijf werken, zo luidt de waarschuwing,
waarom zou je voor zo’n beperking kiezen?
Met deze vragen als bagage gaat het Platform het nieuwe millennium in om net als in alle voorgaande jaren na veel discussie en met veel goede wil en inzet toch weer op bevredigende antwoorden uit te komen. Tot er, en ook weer net als in alle voorgaande jaren, weer nieuwe obstakels op de weg verschijnen.

Hoofdstuk 19

Samenwerking Platform 21 Maart en
Platform Arnhem Mondiaal?
Hoewel het Platform 21 Maart en het Platform Arnhem Mondiaal twee heel verschillende
ontstaansgeschiedenissen hebben, trekken ze eindjaren 90 steeds meer gezamenlijk op. Ten tijde
van Bureau Vront was dat in de Werkgroep Kleurop zoals we in een voorgaand deel hebben
kunnen lezen, maar na opheffing van het bureau is die samenwerking zonder gemeentelijke
vertegenwoordiging doorgegaan. Vanuit het Platform Arnhem Mondiaal doen Nettie Hulsbos en
Ed Bruinvis van respectievelijk Stichting Arnhem-Lima en de stichting Doca daaraan mee.
Maar daarnaast zijn tal van andere Arnhemse organisaties
van de partij: Marion Menger van het Asielzoekerscentrum
Vreedenburgh, Herbert Baars van het Anti-Discriminatie
Bureau, Johan Wolters namens de Raad van Kerken Arnhem, Dorien Ypma en Joke Beulecke van VluchtelingenWerk, Flora Meijer van het Humanistisch Verbond, Anne
Lenders van Humanitas en Pim Grooten namens de Gehandicaptenraad Arnhem. Tezamen vormen zij de Coördinatiegroep Platform 21 Maart, voorgezeten door Bert Rigtering
van Stichting Rijnstad. De eerdere naam Werkgroep 21
Maart wordt steeds minder gebruikt.
Terwijl het Platform 21 Maart organisaties telt die niet actief zijn in deze coördinatiegroep zoals het FNV en het Gelders Overleg voor het Maatschappelijk Activeringswerk (GOMA), is binnen het Platform Arnhem Mondiaal de Werkgroep Multiculturele Activiteiten actief, waarin behalve Ed Bruinvis en Johan Wolters, ook Gerda van der
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Sluijs namens Novib/Unesco-Arnhem, Dick Engelsman namens Stichting Vredes Politiek en
Roswitha Franze van Amnesty-Arnhem zitting hebben. Er zijn dus nogal wat dwarsverbanden
in de personele sfeer.
Het is dan ook niet zo vreemd wanneer medio ’99 het idee ontstaat om tot nauwere samenwerking te komen. Per slot van rekening zien beide platforms zich geconfronteerd met, ook op dit
terrein van het maatschappelijk werk, een tanende belangstelling vanuit de samenleving.
Derde versie discussiestuk ‘Multiculturele Activiteiten in Arnhem’
De eerste aanzet tot die nauwere samenwerking komt in het najaar van ’99 van de kant van het
Platform Arnhem Mondiaal in de vorm van de derde versie van het discussiestuk Multiculturele
Activiteiten in Arnhem. In deze derde en meteen ook laatste versie laat opsteller Ed Bruinvis de
ontwikkelingen nog eens de revue passeren: ‘In de aanzet van 15 oktober ’98 is allereerst gewezen op het afbrokkelend draagvlak voor de multikulturele samenleving en de noodzaak die dit
met zich meedraagt om multikulturele aktiviteiten maatschappelijk(er) te thematiseren. Daarmee wordt bedoeld dat meer ingezet zal moeten worden op het oplossen van groeiende kulturele
tegenstellingen en dat daarbij verder gereikt zal moeten worden dan de wat traditioneel getinte
aktiviteiten als hapjes, dans, muziek en de klederdracht.
Verder is in dat stuk aangegeven dat het voor betrokken buitenstaanders (en potentiële deelnemers!) nogal eens lastig blijkt om te overzien hoe de verschillende Arnhemse groepen binnen en buiten de bestaande platforms georganiseerd zijn. Gepleit werd daarom voor een overzichtelijkere en tegelijk efficiëntere vorm van samenwerking tussen de verschillende groepen en platforms.
Tenslotte is in het oktoberstuk gewezen op het alsmaar verder
terugtredende gemeentebestuur waar het op beleid aankomt met
betrekking tot internationale samenwerking en mensenrechtenproblematiek en de te verwachten gevolgen voor de Arnhemse
samenleving op deze terreinen.’
Twee maanden later verscheen de tweede versie van het discussiestuk, waarin dieper ingegaan werd op achtergrond van de
samenwerking tussen de beide platforms op dat moment en
werd de situatie beschreven die ontstaan was na het besluit van
de gemeente Arnhem om een einde te maken aan een actief
vredes- en ontwikkelingsbeleid en de rol daarin van het Bureau
Vront. ‘Doel van het decemberstuk was om versterkt tevoorschijn te komen uit de terugval die
het stopgezette gemeentebeleid op bovengenoemde terreinen veroorzaakt. Daarbij is ook gesteld
dat geprobeerd moet blijven om de lokale gemeentebestuurders en hun ambtenaren ervan te
overtuigen dat de ontwikkeling van kulturele kwaliteiten in de breedste zin van het woord een
kwestie is van langetermijnbeleid en dat daarbij verder gekeken moet worden dan de stadsgrenzen.’
Hoewel op kleine schaal, zorgden beide discussiestukken wel voor de nodige reacties. Voor wat
betreft het oktoberstuk luidde de conclusie dat ‘bij het zoeken naar efficiëntere samenwerking
de door de jaren heen per organisatie opgebouwde expertise, ervaring en profielwaarde niet
zou mogen lijden onder een grootschalig samenwerkingsverband. Daarvoor in de plaats werd
meer waarde gehecht aan een goede en reguliere informatie-uitwisseling en een aktieve koördinatiegroep. Beide voorstellen konden vrij eenvoudig worden gerealiseerd. De informatieuitwisseling kon bereikt worden door uitbreiding van de maandelijks door Doca samengestelde
Info voor het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk. En voor wat betreft te ondernemen aktiviteiten zou de al bestaande coördinatiegroep zowel als denktank alsook als organisator kunnen
optreden. Feitelijk dus een bevestiging van het ontstane samenwerkingsverband tussen de voormalige ‘Kleuropgroep’ en de leden van het Platform 21 Maart.’
De discussie aan de hand van het decemberstuk werd een stuk concreter bij de behandeling van
de voorstellen om meer thematisch en tegelijkertijd wijkgerichter te gaan werken. Op voorstel
van de Gehandicaptenraad werd gekozen voor het thema Tolerantie zoals we al eerder zagen,
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hetgeen leidde tot een kleinschalige manifestatie op de Jansplaats in maart ’99. De verwachting
echter dat vanuit de wijken respons zou komen – via buurthuizen en wijkkrantjes – zou te hoog
gespannen blijken te zijn.
In de derde versie van het discussiestuk, daterend van 9 september ‘99 is die verwachting niettemin nog steeds aanwezig: ‘Enigszins vooruitlopend op de dit jaar rond ‘Tolerantie’ te
organiseren aktiviteiten, zal het daarbij met name moeten gaan om de maatschappelijke (en dus
niet zozeer ideologische) invulling van het begrip. Je zou daarbij kunnen denken aan het met
elkaar in kontakt brengen van mensen die van zichzelf vinden dat ze achtergesteld worden door
anderen die op hun beurt vinden dat ze achtergesteld worden en wat dit voor consequenties
heeft voor wederzijds gedrag.’
De discriminatie die met name in zogenoemde achterstandswijken heerst tussen allochtone
groepen onderling is op dat moment nog geen onderwerp van onderzoek geweest, maar wel
degelijk aanwezig zoals uit de contacten met opbouwwerkers uit de verschillende wijken blijkt. Afgezet tegen de bij
delen van de autochtone bewoners in diezelfde wijken heersende gedachte dat het de allochtonen zijn die de banen en
de huizen – beide een schaars goed – inpikken, maakt het
probleem uiterst complex.
Maar ook daar heerst binnen de Werkgroep Multiculturele
Activiteiten nog optimisme over zoals moge blijken uit
diezelfde derde versie van het discussiestuk: ‘Een ander
punt is de respons van de inmiddels benaderde organisaties
en wijken. Mocht deze positief zijn en mochten we besluiten
tot een gezamenlijke presentatie, dan valt te overwegen om
met deze presentatie de stadsdelen in te gaan. Uit de ervaringen die daarbij worden opgedaan, zou je vervolgens voor het jaar 2000 een soortgelijk thema kunnen kiezen, waaruit mogelijk ook weer een presentatie voortkomt waarmee je weer de
wijken intrekt enzovoort.’

Platform 21 Maart, hoe nu verder?
Het moment voor het in praktijk brengen van dit voorstel kan echter niet slechter gekozen worden: Nettie Hulsbos ziet zich vanwege drukke werkzaamheden genoodzaakt te stoppen met haar
inzet voor het platformwerk, Herbert Baars krijgt een verzwaring van zijn takenpakket door het
vertrek van Johnny Amahorseya, vaste kracht bij het ADB, dat zich ook nog met een verhuizing
naar een ander pand geconfronteerd ziet. Joke Beulecke vertrekt bij VluchtelingenWerk omdat
haar stage erop zit en tot overmaat van ramp legt Bert Rigtering per 1 september zijn voorzittershamer neer. Hij wordt als vertegenwoordiger van Rijnstad opgevolgd door Narin Moerlie,
stafkracht bij de stichting, maar niet goed ingevoerd in het platformwerk, zal zijn deelname van
zeer tijdelijke aard zijn. Herbert Baars neemt het voorzitterschap van Bert Rigtering over, maar
ziet de toekomst van het Platformwerk somber in zoals blijkt uit het discussiestuk dat hij in diezelfde septembermaand van 1999 produceert. Onder de titel Platform 21 Maart, hoe nu verder?
uit hij zijn twijfels over de haalbaarheid van de voorstellen die in de discussies worden gedaan:
‘Bekijken we de participerende instellingen, dan kunnen deze worden opgedeeld in twee groepen. Ideële organisaties met vrijwilligers als vertegenwoordiger, en beroepsorganisaties met
een professionele vertegenwoordiger. In de praktijk zijn het deze mensen die keer op keer de kar
trachten te trekken en investeren in menskracht en organisatorische middelen. Hun tijd is echter
dikwijls beperkt gezien de vele taken die men als als beroepskracht heeft, terwijl de vrijwillige
vertegenwoordigers dit werk naast hun eigenlijke werk moeten doen. De achterban is nauwelijks te bewegen om te investeren in tijd/geld.’
Maar daar blijft de treurige vaststelling niet bij: ‘Andere ideële groeperingen, bijvoorbeeld uit
het allochtonencircuit, zijn niet of nauwelijks bereikbaar, laat staan aanspreekbaar. Hun belangen (en belangstelling) liggen (ligt) elders en is veeleer nog gericht op de eigen doelgroep (achterban). Deze tendens is niet alleen zichtbaar binnen het Arnhemse, maar is al enkele jaren een
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landelijk ‘probleem’ aan het worden. Uit gesprekken met diverse professionals in de welzijnssector is me gebleken dat elders hetzelfde wordt geconstateerd.’
Hoe terecht de conclusies van Herbert Baars ook moge zijn, tot geestdrift binnen de coördinatiegroep 21 Maart leiden ze uiteraard niet. Toch betekent de mineurstemming nog niet meteen het
einde van de inzet, want de nieuwe voorzitter komt wel met een alternatief: ‘In mijn visie is het
platform een ontmoetingspunt waarin groepen en instellingen elkaar vinden op het terrein van
discriminatie in de ruimste zin des woords, dus niet alleen op het gebied van racisme. In het
platform kunnen mensen ideeën uitwisselen, maar bovenal ook steun zoeken voor door hen zelf
ontwikkelde (te ontwikkelen) activiteiten, waarbij andere groepen en instellingen kunnen aanhaken.
Activiteiten worden dus ontwikkeld en uitgevoerd door een groep/instelling die daarvoor in organisatorische en financiële zin ook de volledige verantwoordelijkheid draagt. Andere groepen/
instellingen kunnen participeren wanneer dit past binnen het kader van de organiserende partij.’

Platform nieuwe stijl?
Het moge duidelijk zijn: waar binnen de Werkgroep Multiculturele Activiteiten van het Platform Arnhem Mondiaal nog gekozen wordt voor een actieve opstelling in een poging het draagvlak onder de multiculturele samenleving te redden, stelt het Platform 21 Maart zich pragmatisch op en legt de verantwoordelijkheid voor initiatieven bij de organiserende partij die als participant in het platform kan proberen steun voor zijn initiatief te verwerven.
Als voordelen van een ‘platform nieuwe stijl’ somt Herbert Baars op:
- ‘De verantwoordelijkheid (-heden) voor activiteiten worden weer gelegd waar ze thuishoren,
namelijk bij de participanten.
- Het platform heeft niet of nauwelijks te maken met financiën (die er ook nauwelijks zijn).
- Het platform is in essentie géén uitvoeringsorgaan, maar een ontmoetingsplaats, een meedenktank voor zelf te ontwikkelen activiteiten.
- Ideële (vrijwilligers) organisaties hebben in principe dezelfde mogelijkheden activiteiten te
ontwikkelen als professioneel geleide instellingen.
- Er ontstaat duidelijkheid naar zowel de participanten als de politiek over de positie van het
platform.’
Uiteraard volgt vanuit de Werkgroep Multiculturele Activiteiten een reactie op het discussiestuk
van Herbert Baars. Ed Bruinvis in een fax van 20 september ’99: ‘Het is een diskussietekst, dus
mensen moeten zelf maar reageren, vind ik. Ik vond
‘m wel wat sombertjes, moet ik zeggen, somberder
dan toen we het er vorige week over hadden. We
leven in een tijd dat we de moed erin moeten zien te
houden, dus ik zou zelf het inleidende verhaal wat
korter hebben gemaakt. Dan zou je (positieve) alternatief daardoor ook meer ruimte krijgen. De term
‘praatclub’ vind ik wat te negatief. Per slot van rekening is er dit jaar een Dag tegen Racisme geweest,
loopt ‘Gekleurd Perspectief’ en zijn er wel degelijk
pogingen gedaan om dit najaar een manifestatie op
te zetten. De respons was alleen zo mager.
Enfin, het is een diskussietekst, zoals gezegd, dus iedereen moet zijn/haar zegje maar doen.’

Culturen leren elkaar kennen
Terwijl op deze wijze vanuit beide platforms enigszins moeizaam naar een gezamenlijk te
belopen pad wordt gezocht, komt Stichting Rijnstad met een nieuw initiatief, namelijk de productie van een video met de titel Culturen leren elkaar kennen. Met deze manier van benaderen
hoopt de stichting een voorzet te geven ‘hoe communicatie op gang kan komen, in situaties
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waarin mensen van verschillende etnische afkomst elkaar tegenkomen, maar de communicatie
nog niet of moeizaam verloopt.’
In een poging vooroordelen weg te nemen en de onderlinge
acceptatie te bevorderen, is de video samen met een handleiding,
bij de stichting te bestellen.
Ook de andere organisaties binnen de Coördinatiegroep 21 Maart
laten zich niet onbetuigd: het Anti Discriminatie Bureau produceert een nieuwe folder waarin gewezen wordt op de ingestelde
Klachtenlijn en de Gehandicaptenraad organiseert ter gelegenheid
van zijn vijftienjarig bestaan een tentoonstelling en een receptie in
de openbare bibliotheek. Een cadeau wil de raad niet hebben, althans niet voor zichzelf: ‘Wij willen ons lustrum graag gebruiken
om geld in te zamelen voor de gehandicaptenorganisatie in Kimberley, de zusterstad van Arnhem in Zuid-Afrika. Twee van onze medewerkers hebben aan den
lijve ervaren dat het leven met een handicap daar een stuk moeilijker is dan hier …’
Een actie daarentegen van de gezamenlijke organisaties in de Coördinatiegroep om – op aangeven van het ADB-Nijmegen – de billboards in de stad te gebruiken voor een antiracismecampagne, mislukt door gebrekkige medewerking van de gemeente Arnhem. En wanneer de
groep op 17 november ’99 – na een paar weken eerder met een gezamenlijk etentje afscheid te
hebben genomen van voorzitter Bert Rigtering – bijeenkomt om het discussiestuk van Herbert
Baars te bespreken, lijkt een kentering op handen. Pim Grooten meldt interne strubbelingen tussen het dagelijks bestuur en het stichtingsbestuur van de Gehandicaptenraad, Flora Meijer meldt
een stilgevallen Humanistisch Verbond in Arnhem, Dorien Ypma geeft aan dat VluchtelingenWerk vindt dat er teveel ‘buitenshuis’ vergaderd wordt, Herbert Baars meldt een vastgelopen
verhouding met het gemeentelijk MHD (Maatschappelijk Hulp en Dienstverlening) over de verdeling van de taken en Ed Bruinvis tenslotte meldt dat hij al tien weken zonder inkomsten zit
vanwege het besluit van de gemeente Arnhem om zijn uitkering als vrijwilliger voor de stichting Doca en het Platform Arnhem Mondiaal in te trekken. De stichting stapt naar de rechter.
Een beroep op de rechter om in afwachting van de gerechtelijke uitspraak over het optreden van
de gemeente Arnhem een voorlopige voorziening te krijgen en daarmee in elk geval lopende
kosten als huur en verzekeringen te betalen, wordt afgewezen.

Overlijden Bert Rigtering
En dan opeens, terwijl ieder nog het afscheidsetentje van een maand eerder in gedachten heeft,
komt het bericht dat Bert Rigtering op 19 december is overleden. Met klachten over zijn hart
had hij zich bij zijn arts gemeld maar terwijl een
ziekenhuisonderzoek al op de rol stond, overlijdt
hij die dag plotseling aan een hartstilstand, pas 54
jaar oud.
Wanneer de Coördinatiegroep 21 maart drie weken
later – op 10 januari – bijeenkomt, staat de vergadering nog steeds in het teken van zijn overlijden.
Desondanks wordt gepoogd om uit de dreigende
impasse te geraken: ‘Ieder formuleert (waar
mogelijk ook binnen de eigen organisatie) de gewenste (nieuwe) doelstelling van het Platform.
‘Voorkoming van uitsluiting’ zou daarbij een trefwoord kunnen zijn. Als handvat dient ook de nota
‘Hoe nu verder?’ van Herbert. Vervolgens zoekt
eenieder naar een (organisatorische) struktuur om
die doelstelling te kunnen realiseren. Eventueel
aan de hand van voorbeelden. Tenslotte (en vooral) bezien in hoeverre doelen en struktuur
haalbaar zijn qua eigen inzet, betrokkenheid en beschikbare tijd vanuit de eigen organisatie.
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Erbij aangeven of je je voorstellen op persoonlijke titel dan wel vanuit je organisatie hebt
geschreven.’
De benaderingswijze verraadt de hand van Ed Bruinvis, die nog in de hoop verkeert dat het
Platform – en anders op zijn minst de Coördinatiegroep 21 Maart – aan de weg blijft timmeren
om de dreigende teloorgang van het samenwerkingsverband te voorkomen. Maar de sombere
stemming onder de aangesloten organisaties lijkt een andere richting, namelijk die van opheffing, aan te kondigen. En ondanks het feit dat VluchtelingenWerk, Humanistisch Verbond, Gehandicaptenraad en Platform Arnhem Mondiaal nog met een inbreng komen waarin valt te lezen
dat ze het zouden betreuren wanneer het Platform 21 Maart zich vanwege te weinig draagkracht
zou opheffen, lijkt het opheffingsbesluit niet meer te keren.

Opheffing Platform 21 Maart
Op 20 maart 2000 komt het Platform 21 Maart voor de laatste maal bijeen. Locatie: het kantoor
van het Anti Discriminatie Bureau aan de Johan van Oldenbarneveltstraat waarheen het bureau
dat Herbert Baars nu in zijn eentje runt, verhuisd is.
De conclusie die bepalend zal zijn voor deze vergadering, is al met de agenda voor deze bijeenkomst rondgezonden: ‘Zoals de zaken er nu voorstaan, lijkt het platform weinig gedragen te
worden door een achterban. Mooie woorden kosten niets en meer is het vaak niet.
Zoals ik al eerder zei, moeten de organisaties zélf de activiteiten gaan ontwikkelen, waarbij de
andere instellingen kunnen aanhaken. De organiserende organisatie is en blijft financieel en
inhoudelijk verantwoordelijk voor de activiteit.
Wanneer een organisatie zelf niet in staat is dergelijke activiteiten te ontwikkelen dan wel te
financieren, moet m.i. duidelijk kunnen blijken dat men zich betrokken voelt bij de activiteit. Dat
kan bijvoorbeeld in de vorm van een vaste (jaarlijkse) donatie.
Met mooie woorden alleen komen we er niet. Momenteel zijn er organisaties in het platform
vertegenwoordigd die zéggen het platform belangrijk te vinden etc., maar niet verder komen
dan dit met de mond te belijden. Alleen een vertegenwoordiger sturen ter opluistering van het
geheel mag niet voldoende zijn. Dat is geen betrokkenheid.’
Daarmee lijkt geen weg terug. Wel wordt nog de oproep aan de aanwezige organisaties gedaan
om zich bij het andere platform, het Platform Arnhem Mondiaal, aan te sluiten, maar die stap
zal niet door de aanwezigen worden gezet en op 1 mei 2000 houdt het Platform 21 Maart na
zeven jaar op te bestaan.
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Deel 13
2000 - 2001
Waarin de gemeente Arnhem haar lidmaatschap van het
Platform Gemeentelijk Vredesbeleid opzegt en het Platform
Arnhem Mondiaal zich verzelfstandigt
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Hoofdstuk 1

Op weg naar verzelfstandiging
Op het kennismakingsgesprek dat op 1 december 1998 heeft plaatsgevonden tussen Theo
Breeuwer, werkzaam bij de dienst CEWES en het Platformbestuur, volgt op 18 januari 2000 een
tweede ontmoeting waarin wordt afgesproken om op reguliere basis zogeheten één-uur-gesprekken te houden. Met zijn lange staat van dienst binnen de gemeente Arnhem is Theo Breeuwer
goed ingevoerd in de gemeentelijke gang van zaken wat hem voor het Platform waardevol
maakt als vraagbaak. Op zijn beurt krijgt Theo Breeuwer de informatie over wat binnen het
Platform speelt uit de eerste hand, hetgeen weer waardevol is in zijn contacten met de wethouder en de raadscommissie Welzijn.
Een van de eerste besluiten die uit dit contact voortvloeien luidt om secretarieel medewerker
André de Hoogh een stand-alone-functie te geven binnen het gemeentelijk apparaat – een eigen
kamer met een eigen computer – waarmee feitelijk al vooruitgelopen wordt op de verzelfstandiging van het Platform.

Discussie over verzelfstandiging Platform
De vraag of en hoe het Platform Arnhem Mondiaal verzelfstandigd moet worden, staat centraal
op de eerste Platformvergadering in het nieuwe millennium (12 januari 2000). Enerzijds zal het
Platform als een rechtspersoon (vereniging of stichting) bijvoorbeeld meer bevoegdheid hebben
over de besteding van de Vront-gelden dan voorheen het geval was, anderzijds plaatst het Platform zich daarmee ook zelf meer op afstand van het gemeentebestuur dat de verzelfstandiging
van het Platform het liefst zo snel mogelijk gerealiseerd ziet.
Een ander argument dat in deze discussie wordt aangevoerd, luidt dat de praktijk leert dat de
energie die de leden in het Platformwerk kunnen steken, toch tamelijk gering is. Het voorbije
jaar heeft geleerd dat de lidorganisaties weliswaar van goede wil zijn om die gewenste werkgroepenstructuur op poten te zetten, maar dat daar in de praktijk veel te weinig van terechtkomt.
Een andere vraag die aan de orde komt op deze vergadering
luidt: waarom de schaarse energie niet steken in inhoudelijke
projecten en waarom die nog langer steken in het trekken aan
een ge-meente die niet wil?
Contactpersoon Theo Breeuwer die tijdens deze eerste vergadering van het nieuwe jaar aanwezig is, waarschuwt bovendien voor het voornemen van de gemeente om projecten op
het gebied van internationale samenwerking niet langer te
laten ressorteren onder de dienst CEWES, maar ze over te
hevelen naar Economische Zaken waar wethouder Jaap van
Hensbergen (VVD) de scepter zwaait.
Een andere waarschuwing komt van Platformvoorzitter Bert
Oostveen: ‘De gemeente wil ervanaf, in het verleden is het allemaal niet zo zorgvuldig gegaan,
maar Theo Breeuwer wil helpen met betrekking tot behoud van budget. Als er dwars wordt
gelegen door het Platform, kan het budget snel worden weggepoetst, waarna er nog een paar
internationale contacten overblijven met de gemeente en de rest moet het Platform maar uitzoeken.’
Kees Kentin die die avond namens Stichting Internationale Jeugduitwisseling de Platformvergadering bijwoont, vult het argument van Bert Oostveen aan: ‘Indien je als gemeente zo makkelijk een Arnhem Appel neerzet waarin je alle steden ter wereld oproept om wat aan vrede te
doen en vervolgens twee jaar later zegt: dat is wel leuk, maar daar kijken we nu niet meer naar,
dan is het een klein kunstje om te zeggen: nou jongens, als jullie willen vergaderen, dan zijn er
nog twee kroegen die op woensdagavond leeg staan.’ Kees Kentin doelt met zijn waarschuwing
op het feit dat het Platform voor zijn maandelijkse vergaderingen gratis gebruik mag maken van
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een van de commissiekamers in het stadhuis. Een faciliteit die nog stamt uit de periode dat de
gemeente bij de ontwikkeling van haar vredesbeleid een beroep deed op de kennis en kunde van
het Platform. Dat de woorden van Kees Kentin bepaald geen loze waarschuwing zijn, zal enkele
jaren later blijken wanneer de gemeente het Platform – nog altijd adviesorgaan voor de gemeente met vrijwillige inzet van de leden – inderdaad nota’s gaat toesturen voor het gebruik van
de commissiekamer en de thee en koffie die de leden tijdens de vergadering gebruiken.

Voortzetting evaluatie Platformwerk
Wanneer de evaluatie van het Platformwerk waarmee in november was begonnen, wordt voortgezet op de vergadering van 23 februari, leiden de resterende onderdelen al snel tot een eindconclusie. De vraag of het Platform zich meer naar buiten toe moet richten in een poging de
Arnhemse bevolking te bereiken of dat het juist verstandiger is dat aan de lidorganisaties over te
laten en de energie te concentreren op informatie-uitwisseling en onderlinge ondersteuning, leidt
tot de slotsom dat het Platform zich in het eerste geval dan moet beperken tot een of hooguit
twee aansprekende thema’s per jaar.
Ten aanzien van het functioneren van de werkgroepenstructuur wordt een soortgelijke conclusie
getrokken: slechts één à twee werkgroepen lukt het om hun ambitie waar te maken, de overige
werkgroepen komen door gebrek aan tijd en energie niet tot resultaten en kunnen net zo goed
worden opgeheven. Zelfs ten aanzien van de contacten met de gemeente, door de jaren heen
toch de dominante functie van het Platform, wordt de nodige relativering aangebracht. Over de
vraag hoe de contacten met de lokale politiek verbeterd kunnen
worden, merkt voorzitter Bert Oostveen op aldus notulist André
de Hoogh: ‘Bert vindt dat een randvoorwaarde voor het opnemen van contact met plaatselijke politieke partijen is dat er een
activiteitenlijstje moet zijn. Tevens is uit het verleden gebleken
dat het een hoop energie kost, met de vraag of dat wat oplevert.
In 2002 zullen er weer nieuwe verkiezingen zijn. De optie wordt
opengehouden om te zijner tijd iets op de agenda te krijgen dat
dan actueel is, met kans van slagen.’
De eindconclusie luidt dat wat zich op dat moment afspeelt
binnen het Platform ook het maximale is wat bereikt kan worden
gezien de beschikbare menskracht: ‘Volgens Bert is dit het plaatje zoals het nu functioneert en
wat haalbaar is.’
Het zal nog enige tijd duren voordat deze conclusie bij de leden ‘indaalt’, maar eenmaal geaccepteerd, zal er in de jaren die volgen toch langzaam maar zeker een structuur ontstaan waarin
evenwicht bereikt wordt tussen de inbreng van de afzonderlijke lidorganisaties en wat collectief
als Platform naar buiten toe wordt ondernomen in de vorm van publieksactiviteiten en – dan nog
steeds – het ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur.

Voorwaarden voor verzelfstandiging
Nu het de Platformleden duidelijk is dat er niets anders op zit dan de weg van de verzelfstandiging voort te zetten en daarmee de ontstane kloof met de gemeente Arnhem als definitief te
accepteren, is het hun ook duidelijk dat afspraken met de gemeente over condities en gevolgen
dan ook zo helder mogelijk moeten worden gemaakt. Prettig is dat niet voor bestuur en leden,
vooral niet wanneer blijkt dat er – zonder dat het Platform dat weet – jaarlijks een bedrag van f
5.000 door de gemeente uit het Vront-budget is weggehaald. Contactambtenaar Theo Breeuwer
zegt toe te zullen nagaan waarom dat gedaan is en waar het geld naartoe gesluisd is.
In de loop van maart komt het Platform met een 11-puntenlijst die als basis moet dienen voor de
onderhandelingen met de gemeente Arnhem. Daarin stelt het Platform zich allereerst op het
standpunt dat ‘de gemeente Arnhem zelf op een correcte en zorgvuldige manier de aangegane
(steden)banden met Gera, Croydon, Lima en Kimberley (blijft) onderhouden.’
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Gezien de raadsbesluiten hierover, lijkt dit uitgangspunt alleszins redelijk, maar tezelfdertijd is
het juist de intentie van de gemeente Arnhem om van deze verplichtingen af te komen door ze –
net als het Platform – te verzelfstandigen.
Voor de tweede voorwaarde (‘De gemeente Arnhem komt haar verplichtingen in het kader van
de ‘Lokale Agenda 21’ na.’), geldt hetzelfde. Ondanks de raadsbreed aangenomen motie hierover in 1994, waarbij Lokale Agenda 21 als een integraal onderdeel van het programma van het
Arnhem Appel staat geformuleerd, wil de gemeente Arnhem er niet aan, met als motivatie dat
zij al veel doet op het gebied van lokale duurzame ontwikkeling.
De derde voorwaarde lijkt op voorhand niet op veel weerstand te kunnen stuiten bij de gemeente, is de inschatting bij het Platform: ‘Er blijft één aanspreekpunt (procedureel en inhoudelijk) binnen de gemeente Arn-hem
voor zaken die het beleidsveld VOMMM aangaan, dat wil
zeggen: een ambtenaar/contactpersoon. Deze ziet erop toe dat
diensten van de gemeente Arnhem mede invulling geven aan de
stedenbanden, andere internationale relaties en Lokale Agenda 21.’
Aan deze voorwaarde is een vierde gekoppeld: ‘Deze ambtenaar/contactpersoon valt onder de wethouder die (internationaal) beleid op ideële grondslag in zijn/haar portefeuille heeft,
en zal het Platform informeren en waar mogelijk de vergaderingen van het Platform bijwonen.’
De afspraak over een contactpersoon tussen Platform en gemeente – op dat moment Theo
Breeuwer dus – zal er inderdaad komen en ook jaren achtereen intact blijven (Theo Breeuwer
zal in 2000 worden opgevolgd door Lidia Ram, die op haar beurt weer (in 2007) wordt
opgevolgd door Paulien Toonen die in 2013 wordt opgevolgd door Gemmy Hermsen). Van het
door hen invulling geven aan stedenbanden en soortgelijke relaties zal dan echter geen sprake
meer zijn en van het bijwonen van Platformvergaderingen, afgezien van een enkele kennismakingsbijeenkomst, evenmin. Wel zullen de contacten goed verlopen waar het formaliteiten
betreft, maar een contactpersoon die ook inhoudelijk invulling geeft aan deze functie, zoals het
Platform voor ogen staat, zal er niet meer komen.

Financiering
De vijfde voorwaarde die het Platform aan zijn verzelfstandiging stelt, luidt: ‘De gemeente Arnhem brengt het budget voor de activiteiten op de beleidsvelden van het Platform Arnhem Mondiaal op de landelijk geadviseerde norm van minimaal 1 gulden per inwoner (bedrag thans
slechts f 57.300,- per jaar = 40 cent (vergelijk Delft met maar liefst f 7,50 per inwoner).’
Daarmee samenhangend stelt het Platform: ‘De zeggenschap over de verdeling van dit budget
wordt van de gemeente overgeheveld naar het verzelfstandigde Platform. Dit geldt tevens voor
de voorziening van VrOnt waarnaar de afgelopen jaren de niet-bestede gelden uit de stelpost
VrOnt zijn overgeheveld en waarvan de omvang op dit moment f 91.400,- is.’
Nu juist is vastgesteld dat de gemeente Arnhem – zonder het Platform daarvan in kennis te
stellen – steeds minder geld beschikbaar stelt voor het plaatselijk vredes- en ontwikkelingswerk,
lijkt deze voorwaarde reeds op voorhand onhaalbaar. Sterker nog, terwijl wel gelden beschikbaar komen voor economische relaties die de gemeente Arnhem zal aangaan (Wuhan in China),
zal het budget voor het Platformwerk uiteindelijk dalen tot € 5.000 op jaarbasis. Samen met
soortgelijke bedragen voor de stichtingen Arnhem-Lima en Jumelage Arnhem en een verdubbelingsregeling voor de muntjesactie van Stichting Arnhem-Lima, gaat het om nog geen € 20.000
per jaar. Afgezet tegen 150.000 inwoners van Arnhem, zal de bijdrage van iedere Arnhemmer
aan het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid dus uitkomen op 13 eurocent per jaar.
Ook de verwachting dat het Platform zal kunnen beschikken over de niet-bestede gelden in het
gemeentelijk vredesfonds zal te hoog gegrepen blijken, zoals het ook onduidelijk zal blijven
waar die niet-bestede gelden uiteindelijk zijn heengegaan.
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Secretariaat
Het opstellen van de 11-puntenlijst door het Platform vindt plaats op een moment dat de secretarieel medewerker, zoals boven aangegeven, over een werkplek beschikt bij de dienst CEWES.
Dit houdt in dat hij ook over de faciliteiten kan beschikken waar iedere ambtenaar bij deze
dienst over kan beschikken, tot aan personeelsuitjes toe. Een situatie die intact zal blijven, zij
het dat de voorwaarden waaronder het Platform een administratieve kracht in dienst mag nemen,
zullen worden aangescherpt. Het betreft al snel personen die bij het Centrum voor Werk en Inkomen (later UWV) staan ingeschreven en die moeite hebben met het vinden van een reguliere
baan. Door op parttimebasis administratief werk te doen voor het Platform, hoopt de betreffende
instantie de persoon in kwestie na een of twee jaar te kunnen laten ‘doorstromen’ naar regulier
werk. Om die reden wordt een salaris op minimumniveau ter beschikking gesteld. Als tegenprestatie wordt van het Platform begeleiding verwacht en ondersteuning in de vorm van cursusaanbod (op kosten van het Platform).
In maart 2000 is van die situatie echter nog geen sprake, vandaar de achtste voorwaarde (die op
de voorwaarde volgt waarin het Platform van de gemeente Arnhem vraagt om vergaderfaciliteit
te blijven bieden ‘conform de huidige situatie’): ‘De gemeente blijft de werkgeversrol vervullen
voor de ondersteuner van het Platform annex Stichting Arnhem-Lima (op dit moment een secretarieel
medewerker via een WIW-baan).’
Om niet alleen de personele ondersteuning gegarandeerd te krijgen, maar ook die op huisvestingsgebied,
stelt het Platform een negende voorwaarde: ‘De huisvestingslasten en de overheadkosten voor een reguliere c.q. additionele werkplek al dan niet via een gemeentelijke herplaatsingskandidaat, bureau, archiefkasten, telefoon, repro etc. blijven voor rekening van
de gemeente Arnhem en komen niet ten laste van het budget (‘stelpost VOMMM’).’
Om te voorkomen dat het Platform zelf op zoek zal moeten gaan naar een geschikte werkplek
buiten het gemeentehuis of in een der gebouwen van de gemeentelijke diensten, wordt een voorwaarde toegevoegd: ‘De gemeente draagt zorg voor een secretariaats- en archiefruimte, eventueel te combineren met een kleinschalige vergaderfaciliteit’.

Adviesfunctie van het Platform
De laatste voorwaarde die het Platform ten aanzien van zijn verzelfstandiging aan de gemeente
stelt, betreft de voormalige kern van het Platformwerk, namelijk zijn adviesfunctie met betrekking tot het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid: ‘Het Platform behoudt zijn officieel
erkende adviesrol naar de gemeente, wat betekent dat zijn vertegenwoordigers in de vergaderingen van de raadscommissie Welzijn c.a. aan de vergadertafel kunnen aanschuiven en niet de
weg van de voor burgers en organisaties gebruikelijke 5 minuten inspreektijd behoeven te
bewandelen, indien er punten aan de orde zijn het werkgebied van het Platform regarderend.’
Deze formele functie van het Platform zal eveneens intact blijven, zij het ook hier met de aantekening dat er van gemeentezijde geen initiatief meer uit zal gaan. Het Platform zal zelfs in de
jaren die volgen moeten vaststellen dat niet of nauwelijks meer door de commissie en de fracties
in de raad gereageerd wordt op door het Platform ingebrachte adviezen.
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Ontwikkelingssamenwerking in zakformaat
Terwijl de formele stedenbanden die Arnhem onderhoudt wat in het slop raken, lijken kleinere
initiatieven die tot doel hebben internationale contacten op te zetten of minderheden in de stad
vanuit een internationaal perspectief te ondersteunen, in deze
periode juist op te bloeien.
In een voorgaand deel zijn de pogingen al aan de orde gekomen
die vanuit het Platform Arnhem Mondiaal samen met Stichting
Internationale Jeugduitwisseling (IJU) zijn ondernomen om in
Novi Sad (Servië) contact te leggen met het aldaar gevestigde
vredescentrum. Net als de poging van het Platform om via het
asielzoekerscentrum Vreedenburgh een contact op te zetten met
een plaats in Kosovo, zal het initiatief mislukken, maar dat laat
onverlet dat vanuit het Arnhemse moeite wordt gedaan om
thema’s die in de stad leven concreet te maken door ze te internationaliseren. Zo poogt de IJU via een contact bij SOS-Kinderdorp aan te haken bij een hulptransport naar Novi Sad om
zo te bezien of de contacten met het vredescentrum aldaar
gelegd kunnen worden. Door daarbij gebruik te maken van het
feit dat hulptransporten richting Servië minder problemen aan
de Servische grens geven dan wanneer gepoogd wordt om als
individuele westerling het land binnen te komen, hoopt de IJU vaart achter het project te
krijgen.

Stichting Samen en Werkgroep Asarlik-Arnhem
Stichting Samen, die in een voorgaand deel ook al aan de orde kwam waar het de opzet van een
cursus betrof over maatschappelijke participatie van allochtonen, krijgt na een eerdere afwijzing
door de gemeente Arnhem, in januari 2000 wel de subsidiëring rond voor deze cursus. Samen
met financiële steun van de provincie Gelderland wordt deze cursus in vier Gelderse gemeenten
gerealiseerd en nemen er zo’n vijftig Turken en Koerden aan deel.
Een ander Arnhems initiatief dat in deze periode ondernomen wordt om allochtonen en autochtonen tot wederzijdse betrokkenheid te brengen, is een interculturele reis vanuit de wijk Sint
Marten naar Asarlik, een stad in het westen van Turkije. Initiatiefnemers zijn Kees Kentin van
Stichting IJU, Gijs van den Heuvel en Ali Özdemir, opbouwwerkers van Stichting Rijnstad en
een groep Turkse bewoners uit de wijk. Subsidieverzoeken aan het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen en het Julianafonds zijn tevergeefs omdat de doelstelling van de inmiddels opgerichte Werkgroep Asarlik-Arnhem (versterking wederzijds begrip tussen Turkse en
Nederlandse bewoners van de wijk) niet binnen de subsidievoorwaarden valt. Ook bij de gemeente Arnhem wordt tevergeefs aan de bel getrokken. Ambtenaar Lidia Ram schrijft op 8
februari 2000 namens de directie van de dienst CEWES aan de Werkgroep: ‘We respecteren het
doel van de Turkse kerngroep in Sint Marten om met deze reis de samenwerking tussen
autochtone en allochtone wijkbewoners op begripsvollere wijze tot stand te brengen. Toch
zullen wij uw subsidieverzoek niet honoreren, omdat wij van mening zijn dat er genoeg
mogelijkheden en middelen in Arnhem zijn om kennis te maken met elkaars culturele en sociale
achtergrond. Hierbij wijzen wij op de vele initiatieven die op dit gebied in Arnhem ontwikkeld
zijn, zoals bijvoorbeeld de Sam-Sam projecten.
Het lijkt ons zinniger dat de actieve allochtone en autochtone bewoners in Sint Marten
gezamenlijke initiatieven in de wijk opzetten voor een bredere doelgroep dan de huidige 14
deelnemers aan deze reis.’
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Arnhem-Gera
Zoals al eerder aangegeven is het vooral de Stichting Internationale Jeugduitwisseling die de
stedenband tussen Arnhem en Gera vorm weet te geven. In april 2000 lukt het de stichting om
een groep van maar liefst veertig jonge stadsgidsen uit Gera naar Arnhem te krijgen in het kader
van een uitwisselingsproject. De groep, verenigd in het gildeverband Per Pedes, wordt
ondergebracht in gastgezinnen. Maar in
datzelfde voorjaar brengen ook vier schakers
uit Gera een bezoek aan Arnhem om mee te
doen aan het jaarlijkse Oliebollentoernooi dat
Alex van Galen van de schaakvereniging De
Sleutelzet in Het Dorp organiseert. En zo is er
ook het bezoek van een delegatie van de
Volkstuindersvereniging Arnhem-Zuid aan de
Kleingärtnerverein in Gera en wordt in het
pand van de IJU een tentoonstelling gehouden van tekeningen die door geestelijk gehandicapten
in Gera zijn gemaakt en naar Arnhem zijn gestuurd.
Ook voor de zomer van 2000 staat een hele serie activiteiten op het programma: een clownsfestival in Arnhem met deelname uit Gera, een turnfeest in Gera met deelname van de Arnhemse Rhönradturnvereniging, een theaterweek in Gera met deelname van de Arnhemse Rijnstad
Operette en een creatieve week in Arnhem voor verstandelijk gehandicapten met deelname uit
Gera. Voor het najaar staat vervolgens de ontvangst van een delegatie van de kerken in Gera op
het programma, een jaarlijkse ontmoeting in samenwerking met de Raad van Kerken Arnhem.
Kortom, een reeks van activiteiten die steeds minder met de formele stedenband Arnhem-Gera
te maken hebben, maar ontplooid worden vanuit de Arnhemse samenleving. Een ontwikkeling
die burgemeester Drijber in de jaren 80 al voor ogen stond toen hij zich inzette voor nauwere
contacten tussen beide steden. Met dat verschil echter, dat hij de gemeente Arnhem daarbij als
stimulerende en ondersteunende factor zag, een rol waar twintig jaar later nauwelijks iets meer
van over is.
Bij al dit soort initiatieven speelt IJU een bemiddelende dan wel initiërende rol. Ook in de terugblik op die jaren blijft het verbazingwekkend hoe deze toch in omvang bescheiden stichting
ieder jaar weer een dermate groot aantal activiteiten heeft weten te realiseren.
Van de gemeente Arnhem zullen Kees Kentin en zijn IJU niet veel aan dank horen, maar burgemeester Ralf Rauch schrijft in februari 2000 een brief aan de stichting waarin hij zijn erkentelijkheid uitspreekt voor de inzet die de IJU toont om de stedenband tussen Arnhem en Gera te
onderhouden.

Arnhem-Lima
Behalve de IJU timmert ook Stichting Arnhem-Lima nog steeds aan de weg als voortzetting van
het oorspronkelijk gemeentelijk initiatief om een stedenband aan te gaan met een ontwikkelingsland. In maart 2000 is het precies tien jaar geleden dat dit gemeentebesluit zijn beslag kreeg en
de stichting viert dat feit met een drietal activiteiten waaronder een salsa-avond, een filmvoorstelling in Filmhuis Focus over het leven van María Elena Moyano, de oprichtster van de
Vrouwenfederatie van Villa El Salvador, de sloppenwijk van Lima. Haar protest tegen het
geweld van de guerrillabeweging Lichtend Pad, betekende in februari 1992 haar dood.
De derde activiteit die de stichting organiseert is een discussieavond die op 5 april 2000
gehouden wordt in Musis Sacrum: ‘Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Stichting
Arnhem-Lima wordt een debat gehouden, waarin we vooruit willen blikken. We doen dat aan de
hand van de vraag naar de zin van lokale ontwikkelingssamenwerking. Een actueel thema, zeker
nu er in Arnhem stemmen opgaan om alle activiteiten op het gebied van ‘Arnhem Mondiaal’
volledig los te maken van de gemeente.’

Arnhem Mondiaal

499

Stichting Doca

Hradec Králové
Een stedencontact dat zich echter geheel buiten het gezichtsveld van het Platform afspeelt (en
waar het Platform ook niet over wordt geïnformeerd door de
gemeente Arnhem, ondanks dat men zich daar bewust is van de
controverses die dit kan opleveren), is het contact met de
Tsjechische stad Hradec Králové. Slechts af en toe lekt iets uit
zoals een advies uit de concept-agenda voor de vergadering van
burgemeester en wethouders van 29 februari 2000: ‘Akkoord te
gaan met het oppakken van de bestaande relatie met Hradec
Králové (Tsjechië) en middels een bestuurlijk bezoek van wethouder Van Hensbergen aan het stadsbestuur van Hradec Králové te komen tot nadere afspraken over de wijze waarop en de
intensiteit waarmee de samenwerking kan worden vormgegeven.’ De wethouder zal van 30 maart tot 4 april 2000 een officieel bezoek aan de stad brengen, maar wat tijdens dat bezoek
besproken en besloten wordt, gaat in stilte aan het Platform
voorbij.

Hoofdstuk 3

Stopzetting lidmaatschap Platform Gemeentelijk
Vredesbeleid
Het Platform Arnhem Mondiaal is niet het enige samenwerkingsverband op vredes- en ontwikkelingsgebied dat een weg naar verzelfstandiging zoekt. Ook het in het voorjaar van 1989 nog in
Arnhem opgerichte Platform Gemeentelijk Vredesbeleid (PGV) ziet zich met een teruglopende
belangstelling geconfronteerd.
Onder de kop ’Platform Gemeentelijk Vredesbeleid zoekt naar nieuwe wegen’ schrijft Lucy
Groen van het PGV in het VNG-magazine van 14 januari 2000: ‘Nu, na ruim tien jaar, zijn de
doelstellingen van het platform ingehaald door de actualiteit. Er is geen sprake meer van een
voorhoedepositie, de angel is eruit en van controverses als in de beginjaren is vrijwel geen
sprake meer.’
Opheffing is echter niet aan de orde, aldus de schrijfster van het artikel: ‘Het PGV gaat zich in
de komende jaren concentreren op het bevorderen van de opbouw van een democratische
samenleving, waarbij zowel het lokale bestuur als de burger/organisaties betrokken zijn, steun
aan minderhedenbeleid en de opbouw van de multiculturele samenleving. Niet langer staan uitsluitend stedenbanden centraal, maar ook relevante projecten van gemeenten zonder dat die
steunen op formele stedenbanden.’
Of deze nieuwe weg de herkenbaarheid van het werk van het PGV vergroot, mag worden
betwijfeld. En of daarmee ook niet het kind met het badwater wordt weggegooid, kan men zich
eveneens afvragen. Immers, met het wegvallen van ‘de Muur’ en de uitbreiding van de Europese Unie met staten die tot voor kort deel uitmaakten van de Sovjet-Unie en het Warschau Pact,
is de vrede niet veel dichterbij gekomen. Als een van de laatste centraal geleide economieën ter
wereld, voelt Rusland zich steeds verder in het nauw gedreven en nadat de wapenexportcijfers
direct na de val van ‘de Muur’ sterk daalden, stegen ze na enkele jaren wereldwijd weer fors,
net als het aantal regionale conflicten. Kortom, internationaal vredeswerk verdient nog altijd
prioriteit, ook op gemeentelijk niveau. Het PGV daarover in het bewuste artikel: ‘Het Platform
wilde een bijdrage leveren aan ontspanning via gemeentelijke contacten. Gemeenten moesten
ruimte creëren voor een gedegen en ingebed vredesbeleid. Er kwam vredeseducatie op school,
voorlichting over bewapening en ontspanning en niet in de laatste plaats contact tussen burgers
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aan beide kanten van de Muur. Het PGV wilde het gemeentelijke vredesbeleid als volwaardig
beleidsterrein stimuleren en kwaliteit en effectiviteit verbeteren.’
In tegenstelling tot het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid meent het Platform Arnhem Mondiaal dat ‘het gemeentelijke vredesbeleid als volwaardig beleidsterrein’ nog altijd thuishoort
tussen alle andere beleidsterreinen. Door de jaren heen zal het Platform daar ook op blijven
hameren, zoals we in de komende hoofdstukken zullen zien.
Gezien dit verschil in visie zullen PGV en Platform Arnhem Mondiaal zodanig uit elkaar groeien dat er vanuit het
Platformbestuur nauwelijks protest komt wanneer de gemeente Arnhem in februari 2000 besluit om het lidmaatschap van de PGV op te zeggen en daarmee ook de contributiebetalingen vanuit het Vront-budget te beëindigen.
Het Platform stelt het gemeentebestuur nog wel voor om dit
besluit te baseren op actuele inzichten en niet louter als een
bezuinigingsdaad uit te voeren. Secretaris Ed Bruinvis in
het bestuursadvies aan de raadscommissie Welzijn: ‘Resumerend stel ik namens het DB van het Platform Arnhem
Mondiaal de commissie voor het besluit over het lidmaatschap van het PGV aan te houden tot aktueler materiaal
over het beleid van het PGV voorhanden is en duidelijkheid
ontstaan is over de nieuwe struktuur en positie van het
Platform Arnhem Mondiaal.’
De commissie zal het advies overnemen, waardoor het
besluit pas in 2001 effectief wordt. De PGV kan op die
manier in elk geval nog een jaar extra contributie van f 3.000 innen. Wanneer de Platformsecretaris diezelfde februarimaand José Simens van het PGV het gemeentebesluit meedeelt, kan
dat echter – begrijpelijkerwijs – op weinig instemming van de kant van het PGV rekenen.

Reactie bestuur Platform Gemeentelijk Vredesbeleid
Op 28 maart 2000 schrijft Pierre Janssens, voorzitter van het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid en in die jaren tevens burgemeester van Hoorn, een brief aan de gemeenteraad van Arnhem,
waarin hij zijn onvrede uit over de naderende beëindiging van het lidmaatschap van de PGV.
Maar dat niet alleen: ‘We hebben van verschillende kanten vernomen dat de gemeente Arnhem
van plan zou zijn om op het gebied van vredes- en ontwikkelingswerk niet langer actief te zijn.
Daarbij zou ook overwogen worden om het lidmaatschap van het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid (PGV) te beëindigen. Het bestuur van de PGV heeft hier met zorg op gereageerd. De
gemeente Arnhem was immers in het verleden een sterke en gemotiveerde partner.
Naast zorg is er binnen het bestuur ook sprake van verbazing over het moment waarop een dergelijke beslissing mogelijk genomen wordt. Het is nog maar ruim 1 jaar geleden dat het PGV
met unanieme instemming van de Algemene Ledenvergadering een nieuwe koers ingeslagen is.
Daarbij werden nieuwe uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd waarmee met nieuw
elan aan de slag gegaan is. De bestaande doelstellingen werden daarbij scherper geformuleerd
en voeren weer meer terug naar vrede en veiligheid. De activiteiten concentreren zich niet langer uitsluitend op Midden- en Oost-Europa, maar kunnen wereldwijd opgepakt worden.’
Het lijkt erop alsof voorzitter Janssens van het PGV de indruk heeft dat er binnen de gemeente
Arnhem minder belangstelling is ontstaan voor het werk van het PGV, omdat het PGV zich
minder met vredeswerk is gaan profileren. Niets is echter minder waar, zoals uit de voorgaande
hoofdstukken geconcludeerd kan worden. Juist omdat de gemeente Arnhem haar belangstelling
voor het mondiale vredes- en ontwikkelingswerk verloren heeft, heeft zij ook geen interesse
meer in het werk van het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid.
De toelichting die Pierre Janssens in zijn brief vervolgens geeft, is zoals ook zal blijken uit de
reactie van de gemeente Arnhem, aan dovemans oren gericht: ‘Naast de voortzetting van de
ondersteuning van heel veel Stedenbanden, via de zes Landenkringen in Midden- en Oost-Europa wordt als onderdeel van het vernieuwde beleid inmiddels ook meer projectmatig gewerkt.
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Hierbij wordt gewerkt met concrete projecten voor een periode van een paar jaar. Omdat werken in conflictgebieden niet gemakkelijk is, wordt vaak met meerdere gemeenten samengewerkt.
Hierdoor is het PGV, en via haar tientallen Nederlandse gemeenten, inmiddels betrokken bij
projecten in Bosnië, Oost-Slavonië en binnenkort ook in Kosovo. Uitbreiding naar andere delen
van voormalig Joegoslavië (Montenegro) en de Balkan (Macedonië) is in voorbereiding. Op afzienbare termijn worden ook de mogelijkheden onderzocht om met gemeentelijke projecten een
bijdrage te kunnen leveren in Turkije en Palestina/Israël.’
Gezien het weinige dat de gemeente Arnhem nog projectmatig en met steun van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten onderneemt (Kimberley in Zuid-Afrika), hoopt de PGV-voorzitter
dat ‘Arnhem’ zijn koers nog zal bijstellen: ‘Er is dus veel en noodzakelijk werk aan de winkel,
waarbij juist ook de enthousiaste
le-den van het eerste uur nodig blijven. Door middel van deze brief
roepen wij u dan ook op als gemeente Arnhem actief te blijven op
het terrein van vrede in het algemeen en als lid van het Platform
Gemeentelijk Vredesbeleid in het
bijzonder.’
Maar de gemeente Arnhem als – inderdaad – enthousiast lid van het eerste uur, dankt dat enthousiasme voornamelijk aan gemeentebestuurders als burgemeester Job Drijber, de wethouders
Daan van de Meeberg en Gerard Velthuizen en aan gemeentelijk ambtenaar Jan Ram, maar zij
allen hebben inmiddels hun invloedrijke posities verlaten.

Reactie van de gemeente Arnhem
Het besluit van de gemeente Arnhem om het lidmaatschap van het PGV te beëindigen, komt aan
de orde in de vergadering van de raadscommissie Welzijn van 21 februari 2000, maar wordt
bijna als een hamerstuk behandeld. Uit het verslag van die bijeenkomst over dit agendapunt:
‘De commissie gaat akkoord met het opzeggen van het lidmaatschap maar vraagt het besluit op
te schorten tot 31 oktober 2000. De nota wordt aangepast met een korte voorgeschiedenis en de
reden van opzeggen van het lidmaatschap.’
In Arnhem opgericht op 26 april 1989 eindigt het lidmaatschap van Arnhem twaalf jaar later, in
stilte, ergens in de loop van 2001 en zonder dat het onderwerp nog terugkeert op de agenda van
de commissie. Wel zal het PGV nog regelmatig nieuwsbrieven naar het Platform Arnhem Mondiaal sturen, maar van afstemming op elkaars activiteiten is dan al geen sprake meer.

Hoofdstuk 4

Turkije en onbeantwoorde post
De aardbeving die Turkije op 17 augustus 1999 treft en waarbij tussen de vijftienduizend en
vijfendertigduizend doden vallen, maakt ook in Arnhem diepe indruk. Vooral de Turkse en
Koerdische gemeenschappen in de stad zijn in rouw. Het gemeentebestuur reageert daarop door
het noodfonds van de stad aan te spreken en die inwoners van Arnhem die naar hun geboorteland willen reizen om familieleden te begraven, een financiële tegemoetkoming te bieden. Een
gebaar dat niet beperkt blijft tot Arnhem maar in tal van Nederlandse gemeenten wordt gemaakt.
Op 20 maart 2000 doet de gemeente Arnhem verslag van deze ondersteuningsactie aan de
landelijke Stichting Slachtofferhulp: ‘Naar aanleiding van de aardbeving in Turkije in augustus
1999 heeft de gemeente Arnhem in samenwerking met de Arnhemse woningcorporaties besloten
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om getroffen Arnhemmers van deze ramp daar waar mogelijk te ondersteunen. Tevens is
besloten om een deel van de beschikbare middelen te besteden aan een aan te gane stedenband
met een der getroffen steden.’
Voor de getroffenen, Turken dan wel Koerden, wordt f 5.000 uit het noodfonds vrijgemaakt als
tegemoetkoming in reis-, verblijfs- en begrafeniskosten, waarbij vooral gezinnen en alleenstaanden geholpen zijn die over niet meer dan een minimuminkomen beschikken.
Van de stedenband waarover in het schrijven
wordt gerept, zal het echter niet komen. Nog
vele maanden zal het bedrag dat daartoe gereserveerd is, op de plank blijven liggen, totdat
het om onduidelijke redenen weer aan de reserves van de gemeente Arnhem wordt toegevoegd.
Maar zover is het nog niet wanneer het Platform Arnhem Mondiaal zich op 14 juni 2000
bij monde van secretaris Ed Bruinvis tot de
raadscommissie Welzijn richt: ‘De betrokkenheid van het Arnhemse gemeentebestuur bij
de aardbevingsramp die in augustus van vorig jaar de bewoners van Turkije trof, is lovenswaardig. Ook het inmiddels uitgevoerde plan om Arnhemse burgers van Turkse komaf financieel in de gelegenheid te stellen getroffen familieleden te bezoeken, vinden wij een goed initiatief.
Het voorstel om de resterende middelen uit het noodfonds te bestemmen voor een nog aan te
gane stedenband in Turkije is een idee, waarvan wij van mening zijn dat hier overleg met het
Platform Arnhem Mondiaal op zijn plaats is. Het onderhouden van de stedenbanden en stedenkontakten die Arnhem heeft, vindt immers grotendeels via de bij ons Platform aangesloten partikuliere organisaties plaats.’
In de brief wijst de Platformbestuurder er tevens op dat andere initiatieven vanuit de stad om
banden met andere landen aan te gaan of juist in stand te houden, op weinig steun van de kant
van het gemeentebestuur kunnen rekenen. Zo acht het Platform het een kwalijke zaak dat de
Stichting Arnhem-Lima nog steeds geen officiële stedenband is en dat de Werkgroep ArnhemAsarlik, die in een voorgaand hoofdstuk al aan de orde kwam, niet op steun van het gemeentebestuur kan rekenen. Het is dan ook om die reden dat het Platform zich tot de raadscommissie
Welzijn wendt met het voorstel om het Platform bij het opzetten van een stedenband met een
Turkse of Koerdiche stad te betrekken. Dat de gemeente er uiteindelijk niet zelf toe komt om die
voorgestelde stedenband op te zetten, komt voor de Platformleden dan ook niet als een verrassing.

Onbeantwoorde post
Het schrijven van de Platformsecretaris moet de raadscommissie Welzijn hebben bereikt, want
in de notulen van de bijeenkomst van de commissie van 21 augustus 2000 wordt de brief als ‘ter
kennisgeving’ geregistreerd. Een reactie van de commissie laat echter op zich wachten hetgeen –
en niet voor het eerst – de nodige irritatie bij het Platform oproept. Na vergeefs contact opgenomen te hebben met de secretaris van de commissie, besluit het Platformbestuur om werk van de
kwestie te maken. En om de commissie tot handelen te bewegen wordt op 19 oktober rechtstreeks contact opgenomen met raadslid Hasan Kaynak die namens GroenLinks in de commissie zit. Daarbij wordt ingehaakt op een rondzendvraag van hem in de commissievergadering van
18 september 2000 waarbij hij verzoekt om zorgvuldig om te gaan met brieven die de commissie bereiken. Blijkbaar roept de handelwijze van de commissie ook bij anderen dan het Platform
ergernis op, maar de voorzitter, wethouder Jantien Vlam, reageert op zijn vraag, aldus het verslag van de bewuste bijeenkomst, dat ‘er zorgvuldig met inkomende brieven wordt omgegaan.’
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Om het tegendeel te bewijzen stelt het Platformbestuur een lijst op met negen brieven die aan de
commissie zijn verstuurd zonder dat daar een reactie op gekomen is. De Platformsecretaris in
zijn brief van 19 oktober aan Hasan Kaynak: ‘Ik heb dit onderwerp gisteren aangekaart op de plenaire bijeenkomst van het
Platform Arnhem Mondiaal en ik kan melden dat sinds ik het
Platform in de commissie WES vertegenwoordig, er nog nooit
een brief van onze kant door de commissie of door de wethouder is beantwoord. Zelfs op een schrijven van mijn kant (d.d.
3/9/2000, zie kopie) in een poging deze nalatigheid aan te
kaarten, is geen antwoord gekomen.’
In zijn functie van secretaris en waarnemend voorzitter van het
Platform ziet Ed Bruinvis het als zijn taak om in dezelfde brief
ook te wijzen op afzonderlijke Platformorganisaties die hun
brieven aan de commissie onbeantwoord zien zoals de Werkgroep Arnhem-Kimberly en de stichting Doca.
Wanneer de commissie echter vier dagen later bij elkaar komt,
waarbij het commissielid Hasan Kaynak aanwezig is, komt de
Platformbrief niet aan de orde.

Gesprek met de secretaris van de commissie Welzijn
In oktober wordt contactambtenaar Theo Breeuwer om bemiddeling verzocht, want de irritaties
binnen het Platform over deze zoveelste falende communicatie met de gemeente, lopen hoog op.
Pas op 11 december 2000 komt het tot een indringend gesprek tussen het Platformbestuur en
Bern Lauriks, secretaris van de commissie Welzijn, waarbij van de kant van de gemeente uitdrukkelijk beterschap wordt beloofd en toegezegd wordt dat alle nog liggende Platformpost –
voor een deel nog daterend uit 1999 – alsnog beantwoord zal worden.
Inderdaad verloopt de informatie-uitwisseling tussen Platform en raadscommissie vanaf dat moment beter, zij het dat in april 2001 moet worden vastgesteld dat er nog steeds twee brieven met
subsidieverzoeken onbeantwoord zijn gebleven. Het gaat daarbij om een hulptransport naar
Bosnië dat de Stichting Internationale Jeugduitwisseling op kerstavond 2000 heeft gerealiseerd
en dat door de stichting Doca is voorgefinancierd. En om een subsidieverzoek voor een project
waar Doca ook geld in gestoken heeft, namelijk het onderzoek in het kader van Arnhem Duurzaam naar militaire productie in de regio Arnhem. Lidia Ram is dan inmiddels Theo Breeuwer
als contactambtenaar opgevolgd en zij geeft tijdens een gesprek dat Platformsecretaris Ed
Bruinvis op 3 april 2001 met haar heeft, aan dat toekenning van eerstgenoemd verzoek niet op
bezwaren van gemeentezijde zal stuiten. Voor wat betreft het tweede project zal Doca niet op
steun van de gemeente Arnhem hoeven te rekenen.

Hoofdstuk 5

Nieuwe kansen?
De relatie tussen het Platform Arnhem Mondiaal en de gemeente Arnhem mag dan na de afbouw van het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid danig zijn bekoeld, dat wil nog niet
zeggen dat daarmee ook de contacten met individuele ambtenaren en raadsleden van de baan
zijn. In een voorgaand hoofdstuk kwam het contact met het raadslid voor GroenLinks, Hasan
Kaynak, al even aan de orde, maar ook met sommige fractieleden van de Partij van de Arbeid,
zijn – en blijven – de onderlinge contacten goed. Met het oog op de naderende verzelfstandiging
van het Platform en de afspraken die daarover met de gemeente zullen moeten worden gemaakt,
neemt het Platformbestuur in april 2000 contact op met Dick Tiemens. Hij geldt als nestor van
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de PvdA en als iemand met hart voor de zaak wanneer het op sociale kwesties aankomt. Uit het
verslag van het gesprek dat Bert Oostveen, Aris Kon, Jaap Huurman en Ed Bruinvis op 27 april
van dat jaar met Dick Tiemens hebben: ‘Bert leidt in met aan te geven dat de aanleiding tot het
gesprek de situatie is waarin het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk geraakt is: enerzijds is
sprake van goed aan de weg timmerende organisaties op deze terreinen (zie de wijze waarop de
Stichting Arnhem-Lima haar 10-jarig bestaan vorm heeft gegeven), anderzijds zijn de organisaties erg op zichzelf aangewezen sinds het gemeentebestuur in 1998 alle beleidsactiviteit op deze
terreinen heeft gestaakt. Daarmee heeft het gemeentebestuur juist de betrokken en aktieve burgers op afstand gezet in plaats van hen bij het gemeentewerk te betrekken. Tevens wordt daarmee de noodzakelijke voorbeeldfunktie van de kant van de lokale overheid verzaakt. Een en ander houdt in dat Arnhem in strijd handelt met hetgeen overeengekomen is in het raadsbreed bekrachtigde Arnhem Appel van najaar 1994. Bovendien handelt Arnhem zo tegen de geest van allerlei internationale verdragen als het Klimaatverbond, het Peace Messengerschap en de Unie
van Vredessteden.’
In zijn reactie geeft Dick Tiemens niet alleen aan dat de
ontstane situatie hem niet onbekend is, maar dat er juist
nu misschien nieuwe mogelijkheden zijn om uit de impasse te komen. Nogmaals uit dit verslag: ’Dick, jaren
geleden betrokken bij het opzetten van het gemeentelijk
vredes- en ontwikkelingsbeleid, herkent de geschetste
situatie en betreurt deze. De lokale politiek heeft het
verdwijnen van aktief gemeentebeleid op dit punt wellicht te gemakkelijk laten gebeuren. Hij heeft bij het Musis-debat op 5 april j.l. vastgesteld dat
de lokale politiek hierop wordt aangekeken. Maar hij vraagt zich daarbij af of een scherpe opstelling in deze van de kant van het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk niet ook
tegelijkertijd meer schade berokkent dan goed doet. Te begrijpen valt dat de teleurstelling bij de
organisaties groot is, maar misschien dat nieuwe omstandigheden (met name nu Arnhem financieel ruimer in haar jasje zit dan de afgelopen jaren het geval was) nieuwe mogelijkheden
kunnen scheppen. Meerdere fracties in de raad zouden wel eens gevoeliger geworden kunnen
zijn voor de terreinen waarop het Platform Arnhem Mondiaal aktief is dan enkele jaren geleden
het geval was.’

Nieuwe mogelijkheden?
Dat die nieuwe mogelijkheden echter niet voor het oprapen liggen, benadrukt Dick Tiemens
eveneens tijdens het gesprek dat de Platformvertegenwoordigers met hem op die 27e april
hebben: ‘Vastgesteld is ook dat van het overeind gebleven gedeelte van het gemeentelijk aktiviteitenbudget voor het vredes- en ontwikkelingswerk te weinig gebruik gemaakt is (‘onderuitputting’). Dat wekt bevreemding, omdat het er zo op lijkt dat de organisaties niet veel aktiviteiten
ondernemen.’
Zo bezien leidt deze conclusie al snel tot een cirkelredenatie: het op zichzelf teruggeworpen zijn
van de Platformorganisaties betekent minder inzet, minder inzet betekent minder activiteiten,
minder activiteiten betekent minder beroep op budget en minder beroep op budget leidt bij de
gemeente tot de conclusie dat het budget wel ingekrompen kan worden omdat er toch niet veel
meer aan activiteiten wordt ondernomen.
Tijdens het gesprek wordt van Platformzijde een voorzet gegeven om deze spiraal te doorbreken. Hoe zou de gemeenteraad daarop kunnen reageren?, is vervolgens de vraag: ‘Op dit
moment vindt binnen het Platform Arnhem Mondiaal de afronding plaats van een evaluatiediskussie over het werk binnen het Platform. Op basis van die evaluatie en met het oog op een
mogelijke verzelfstandiging van het Platform, zal een nieuw werkplan worden opgesteld, waarin
naar verwachting ook beter thematisch zal worden gewerkt. Aan de Platformorganisaties zou
voorgesteld kunnen worden om met jaarplannen te komen op basis waarvan jaarbegrotingen
kunnen worden opgesteld. Daarmee kan dan een beter beroep worden gedaan op het gemeentelijk aktiviteitenbudget. Zo ontstaat ook voor geïnteresseerden buiten het Platform een beter zicht
op waar het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk mee aktief is.’
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Het idee vindt instemming bij Dick Tiemens, maar niet zonder waarschuwing: ‘Dick dringt er
daarbij op aan om met zo konkreet mogelijke onderdelen naar buiten te treden. Daarmee
krijgen de aktiviteiten ‘handen en voeten’ en kan hij er ook meer mee richting zijn eigen en andere fracties.’
Het gesprek leidt tot de afspraak dat Dick Tiemens een concept-motie zal opstellen die na commentaar vanuit het Platform aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Omdat in juni de
voorjaarsnota door de raad zal worden behandeld, is dat misschien ook het goede moment om
de besproken ideeën in begrotingsvoorstellen om te zetten. Zo zou – gezien de verbeterde
financiële situatie van de gemeente Arnhem, is het idee – de VNG-richtlijn dat per inwoner in
een gemeente minstens één gulden aan vredes- en ontwikkelingswerk besteed moet worden,
kans van slagen hebben.

Motie
Dick Tiemens houdt woord en faxt twee weken later de conceptmotie aan de Platformbestuurders toe, waarin alle met het Platform doorgenomen onderwerpen geconcretiseerd zijn, inclusief
het verhogen van het ontwikkelingsbudget tot één gulden per jaar per inwoner.
Maar wanneer hij de tekst met zijn fractiegenoten bespreekt en vervolgens polst bij de coalitiepartners in het gemeentebestuur (VVD, CDA en GroenLinks), blijkt er toch geen meerderheid
voor te krijgen te zijn en wordt de motie niet ingediend.
Wel zegt hij toe om in het najaar een tweede poging te ondernemen met een minder uitgebreide
tekst. Die tekst verschijnt op 4 september in de vorm van een initiatiefvoorstel, gedragen door
de PvdA, D66 en de ChristenUnie met als titel Internationale samenwerking. Maar een motie
kan het voorstel nauwelijks worden genoemd, niet alleen is de politieke lading er geheel uit
verdwenen, maar ook de thema’s vredesbevordering, mensenrechten en duurzame ontwikkeling
worden niet met name genoemd. Vanuit het oogpunt van ‘politieke haalbaarheid’ misschien wel
zo handig, maar vanuit het standpunt van helderheid en consistentie een zwaktebod, zo concludeert het Platformbestuur:
‘De raad van Arnhem, in vergadering bijeen op 4 september 2000.
Overwegende,
- dat vele gemeenten zich bezighouden met een vorm van internationale samenwerking,
- dat ook Arnhem sinds een groot aantal jaren internationale contacten kent om daarmee andere gemeenten in de wereld op enigerlei wijze tot steun te zijn,
- dat er vanuit de diverse diensten activiteiten op dit gebied worden ondernomen,
- dat de politieke en bestuurlijke aandacht voor dit terrein wat naar de achtergrond is geschoven.
- dat gezien de vele activiteiten van andere gemeenten en de VNG en gezien de mondiale
situatie, er alle reden is om hierin niet te berusten.
Overweegt voorts,
Dat het goed zou zijn, indien er een zogenaamde quickscan zou worden uitgevoerd met als doel
het verkrijgen van een totaalbeeld van wat er door Arnhem gedaan wordt op het gebied van
internationale samenwerking, zowel gemeentelijk als op basis van de voornaamste initiatieven
door kerkelijke of maatschappelijke organisaties, zodat de raad zich fundamenteel kan bezinnen
op verder beleid.
Besluit,
De Rekenkamercommissie te verzoeken een quickscan als hiervoor bedoeld op korte termijn uit
te voeren en hierover te rapporteren aan de Raad,
En gaat over tot de orde van de dag.’
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Hoofdstuk 6

Jaarplan 2000-2001
De Platformvergadering waarin het gesprek met PvdA-raadslid Dick Tiemens aan de orde komt,
staat gepland voor 17 mei 2000 om 20.00 uur, maar wordt met een uur vervroegd in verband
met de komst van burgemeester Maria Chwarisang van Kimberley. Ze bezoekt Arnhem – samen
met nog vier actieve personen op het gebied van volkshuisvesting in de Zuid-Afrikaanse stad –
in het kader van een trainingsprogramma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG). Het plan is om ruim vierhonderd flats in Kimberley te renoveren, een project waarbij
ook de Kimberley Housing Association (KHA) betrokken is. Met behulp van de kennis en ervaring van Nederlandse woningcorporaties, waaronder de Arnhemse woningbouwvereniging Portaal, hoopt het gemeentebestuur
van Kimberley deze renovatie vloeiend te laten verlopen,
iets wat gezien de moeizame verhouding tussen huurders
en instanties in Kimberley al een probleem op zichzelf
is.
Op verzoek van de Werkgroep Arnhem e.o.-Kimberley wordt voor de Platformvergadering
maar een uur uitgetrokken in plaats van de gebruikelijke twee uur. Op die manier worden de
Platformleden in de gelegenheid gesteld om het bezoek van de Zuid-Afrikaanse delegatie bij te
wonen. Dit leidt er echter toe dat voor het bespreken van een jaarplan 2000-2001 geen tijd meer
is. Dat jaarplan moet als onderbouwing voor de discussie gaan dienen die in het najaar gevoerd
wordt over de op te stellen gemeentebegroting voor het jaar 2001. Wil de motie van de PvdA
kans van slagen hebben, dan zal het Platform immers met zo concreet en helder mogelijke
uitgangspunten moeten komen, of zoals Dick Tiemens het uitdrukte: een plan met ‘handen en
voeten’.
Voor deze Platformbijeenkomst zijn ook de leden van het voormalige Platform 21 Maart uitgenodigd dat op 1 mei 2000 ter ziele is gegaan, zoals we in een voorgaand deel hebben kunnen
lezen. Op deze avond kunnen de verschillende vertegenwoordigers kennis met elkaar maken, is
het idee, met een uitbreiding van het ledenbestand van het Platform Arnhem Mondiaal als
mogelijk volgende stap. De Gehandicaptenraad Arnhem en het Humanistisch Verbond nemen
de uitnodiging in beraad. VluchtelingenWerk Rijn IJssel (Stichting VRIJ) besluit na intern
overleg om voor de uitnodiging te bedanken. Irma Loeters, hoofd van de afdeling Arnhem van
VluchtelingenWerk in haar brief van 16 mei 2000 aan het Platform: ‘Ten eerste zijn wij als
organisatie in de loop der tijd meer regulier ingebed en zijn we minder een organisatie die ‘een
luis is de pels’ functie heeft, wat de overige aangesloten organisaties wel meer hebben en wat
o.i. ook prima past bij de doelstelling van het Platform. St. VRIJ bewandelt al andere kanalen
om e.e.a. onder de aandacht te brengen binnen de gemeente Arnhem.
Ten tweede vinden wij de doelstelling van de betrokken organisaties dusdanig divers, dat het
Platform op deze wijze te breed van opzet is.’
Pim Grooten en Flora Meijer van respectievelijk de Gehandicaptenraad Arnhem en het
Humanistisch Verbond zijn echter wel aanwezig bij de volgende Platformvergadering, die van
27 juni. Voor Pim Grooten is dat aanleiding om de Gehandicaptenraad te blijven vertegenwoordigen op de Platformbijeenkomsten ook al moet ze zich vaak om fysieke redenen bij de vergaderingen afmelden. Flora Meijer ziet echter geen mogelijkheid voor verdere deelname. Op 10
juli 2000 schrijft zij aan het Platformsecretariaat: ‘Met stijgende bewondering heb ik de vergadering van Arnhem Mondiaal op 27 juni jl. bijgewoond. Jullie verzetten een geweldig stuk werk
en de functie van ‘luis in de pels’ bij de Gemeente Arnhem, tevens ‘waakhond’ daar waar nodig, is een noodzakelijk gegeven.
Helaas wil ik me hierbij terugtrekken om verschillende redenen: ben niet goed genoeg op de
hoogte van de Arnhemse situatie, ken de gemeentepolitiek helemaal niet en heb ook niet zo’n zin
om mij hierin te gaan verdiepen. Voel me ook niet capabel om dit allemaal bij te sloffen. Moch-

Arnhem Mondiaal

507

Stichting Doca

ten er multiculturele of maatschappelijke evenementen zijn van eenmalige aard, dan wil ik
graag meehelpen.’
Van de overige organisaties binnen het voormalige Platform 21 Maart komt geen reactie meer,
zodat het uitbreidingsplan uiteindelijk beperkt blijft tot genoemde aansluiting van de Gehandicaptenraad Arnhem.
In diezelfde vergadering van 27 juni maakt Johan Wolters, die al een klein jaar als waarnemer
vanuit het Platform 21 Maart de vergaderingen van het Platform Arnhem Mondiaal heeft bijgewoond, bekend dat hij voortaan de Werkgroep Arnhem-Gera, een van de twee werkgroepen van
de Stichting Jumelage Arnhem, in het Platform zal vertegenwoordigen.
Verder kondigt – los van het Platform maar van
groot belang – Aktie Arnhem-Mogilev (onderdeel
van Pax Christi Kinderhulp, later omgedoopt in Pax
Kinderhulp) deze maand aan dat er in september een
groep van maar liefst 48 kinderen uit Wit-Rusland
naar Arnhem komt. Samen met vijf begeleiders
zullen zij zes weken bij gastgezinnen verblijven om
aan te sterken. Als gevolg van de Tsjernobylramp in
1986 en de vervuiling in de industriestad Mogilev,
lijden vooral de kinderen daar aan immuniteitsproblemen. Door wat langer in Nederland te verblijven
sterken ze aan en maken zo meer kans om door de
Russische winter heen te komen. Om hen niet achter te laten raken bij hun schoolwerk krijgen
zij les in hun eigen taal op Arnhemse basisscholen, een constructie die nog talloze jaren herhaald zal worden, ook in andere plaatsen in Europa.

Afsluiting evaluatie Platformwerk
De Platformbijeenkomst van 27 juni wordt gebruikt om de laatste nog liggende onderdelen van
de evaluatie van de voorbije anderhalf jaar Platformwerk te bespreken. Noodzakelijk ook om
het op te stellen jaarplan 2000-2001 van een degelijke onderbouwing te voorzien. Maar veel
verder dan eerder getrokken conclusies komt men in de vergadering niet: van de werkgroepenstructuur is alleen Arnhem Duurzaam een succes geworden, het organiserende werk komt steeds
terug op dezelfde schouders en de zo gewenste verbreding van het Platformwerk wil maar niet
lukken. Ook de wens om de politiek in Arnhem bij de mondiale les te houden keert steeds op de
Platformagenda terug zonder dat die wens geconcretiseerd wordt. Met de aanstaande verzelfstandiging in het achterhoofd, luidt de eindconclusie dan ook: ‘Er zal worden bezien of de projectmatige aanpak een betere manier is voor structuur. De organisatievorm is een hulpmiddel
om tot activiteiten te komen, geïnspireerd bezig zijn en aan elkaar energie te geven.’
Hoe eenvoudig en voor de hand liggend deze eindconclusie ook moge klinken, hij zal toch voor
een extra zware last zorgen in de jaren die volgen, nu het bindmiddel – het samen met de
gemeente Arnhem werken aan vredesbevordering en ontwikkelingssamenwerking – voorbij is.

Jaarplan 2000-2001
Wanneer de Platformleden na de zomervakantie bij elkaar komen – het is dan 30 augustus 2000
– komt het op te stellen jaarplan 2000-2001 aan de orde. De tip van het PvdA-raadslid Dick
Tiemens indachtig om in dat plan vooral een paar aansprekende, praktische thema’s te presenteren om zo nog een kans te maken de Arnhemse politiek voor het plaatselijke vredes- en ontwikkelingswerk te interesseren, komen drie voorstellen aan de orde. Het eerste voorstel luidt om
samen met de Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU) een grootschalige activiteit te
organiseren en daar mensen bij uit te nodigen uit de landen waarmee IJU nauwe banden
onderhoudt. Het tweede voorstel luidt om de derde versie van de Lokale Duurzaamheidsspiegel
meer aandacht te geven door er een gemeenschappelijke activiteit van te maken (in plaats van
een actie die voornamelijk door Milieudefensie Arnhem en de stichting Doca wordt uitgevoerd).
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Het derde voorstel tenslotte luidt om toch ‘iets’ rond de Servische stad Novi Sad te organiseren,
hoe moeizaam de contacten tot dan toe ook zijn verlopen. Bij dit voorstel zouden de kerken betrokken kunnen worden, is het idee.
De drie voorstellen staan respectievelijk voor internationale samenwerking, duurzame ontwikkeling en vredesvraagstukken, maar wellicht dat er overlapping te scheppen is, bijvoorbeeld
door te bezien in hoeverre van ontwikkelingen in Gera en Kimberley op het gebied van duurzaamheid en Lokale Agenda 21 te leren valt. Iets soortgelijks is ook mogelijk wanneer voor het
Novi Sad-voorstel wordt gekozen. Maar omdat het thema voor de Vredesweek 2000 Vrede in de
stad luidt, zou ook daar aansluiting bij mogelijk zijn.
En omdat zowel Dick Tiemens als contactambtenaar Lidia Ram aangeven dat het wel eens zinvol zou kunnen zijn dat het Platform zich op de een of andere manier richting gemeente presenteert, wordt op de Platformbijeenkomst van 18 oktober het idee gelanceerd om in 2001 een
lustrumfeest – het Platform bestaat dan 15 jaar – te organiseren.

Afscheid van Bert Oostveen als Platformvoorzitter
Maar het Platform heeft ook andere zaken aan zijn hoofd. Al vaker heeft Bert Oostveen namelijk te kennen gegeven met zijn voorzitterschap te willen stoppen. Per slot van rekening heeft hij
er al zes jaar als Platformbestuurder op zitten.
Administratief medewerker André de Hoogh notuleert aan het eind van deze augustusvergadering: ‘Deze vergadering is de laatste die Bert voorzit. Hij is ieder lid dankbaar voor de bereidheid het Platform te dragen. Aris wordt technisch voorzitter en vicevoorzitter in naam. Ed en
Aris wisselen het technisch voorzitterschap af. Maar de behoefte aan een voorzitter als het gezicht van het Platform naar buiten toe, is urgent. Aris spreekt dank uit namens het hele Platform
en biedt Bert een klein afscheidscadeautje aan.’
Maar het wisselen van het voorzitterschap is niet de enige personele verandering op deze vergadering, want ook André de Hoogh zelf kondigt een andere functie aan. Hij zal met ingang van 1
september een betaalde baan elders accepteren, maar toont zich wel bereid om zijn opvolger te
helpen inwerken. Na precies een jaar bij het Platform in dienst te zijn geweest als secretarieel
medewerker, vindt op 27 september 2000 zijn officiële afscheid plaats met een feestje in het Gemeentelijk Informatiecentrum. Enkele dagen later wordt Pim Hardijzer als zijn opvolger benoemd. Als eerste officiële handeling zal hij de Platformvergadering van 18 oktober notuleren.
In zijn verslag zal hij meteen vastleggen dat – nu Bert Oostveen geen Platformbestuurder meer
is – het dagelijks bestuur (DB) van het Platform met twee personen wel erg klein geworden is.
Reden voor Jaap Huurman om tot het bestuur toe te treden met de restrictie dat hij vanwege zijn
overladen agenda niet bij elke bestuursvergadering aanwezig zal kunnen zijn.
Ook zal Pim Hardijzer noteren dat op deze vergadering Ed Bruinvis tot waarnemend voorzitter
wordt gekozen, waarmee een dubbelfunctie in het leven wordt geroepen, want hij is al sinds
1996 secretaris van het Platform.
Mag Bert Oostveen dan gestopt zijn met zijn voorzitterschap, dat laat onverlet dat hij zijn visie
op de noodzakelijke rol van de gemeente als ‘vredebrenger’ blijft uitdragen. Uit een notitie van
16 september van zijn hand: ‘Ik ben het met Hans Suurmond eens dat het verwerven (of ‘terugwinnen’) van een groter draagvlak bij de politiek, de gemeente en inwoners van Arnhem, enkel
kan op basis van een heldere, aansprekende, gemeenschappelijke doelstelling, aantrekkelijke en
wervende activiteiten en een goede P.R.. Deze zaken zijn nodig om – al dan niet gekoppeld aan
de pogingen van Dick Tiemens – de gesprekken met de politiek weer aan te gaan. Als dat rond
de motie van Dick niet lukt en we willen toch blijven knokken voor die politieke en gemeentelijke
betrokkenheid, dan hebben we ze ook nodig in het kader van lobbywerk voorafgaand aan de
volgende gemeenteraadsverkiezingen.’
En daarmee zijn het historische woorden, want ondanks de desinteresse waar de Platformleden
telkens weer tegenaan lopen bij het benaderen van de plaatselijke politiek, zullen zij daar jaar in
jaar uit in blijven volharden al of niet voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen.
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Voortgang project Arnhem Duurzaam
De in 1999 door de Werkgroep Arnhem Duurzaam uitgevoerde Lokale Duurzaamheidsspiegel
wordt in 2000 herhaald. Werd de eerste editie van het onderzoek naar gemeentelijke voortgang
op het terrein van duurzame ontwikkeling door de stichting Doca gecoördineerd, ditmaal is het
de beurt aan Milieudefensie Arnhem. Het verzoek van het NCDO (Nationale Commissie voor
Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) om mee te doen aan deze tweede
editie, is niettemin nog wel aan Doca gericht. Uit de brief van Eric van der Aa van 13 januari
2000: ‘Met behulp van vragenlijsten over acht thema’s (algemeen beleid, energie, internationale samenwerking, sociaal beleid, groen en ruimte, water, duurzaam bouwen en verkeer en
vervoer) kunt u onderzoeken hoe het gesteld is met de duurzame ontwikkeling in uw gemeente.’
Het NCDO heeft de vragenlijsten dus met twee thema’s uitgebreid, te weten: ‘duurzaam
bouwen’ en ‘verkeer en vervoer’. De thema’s die de Werkgroep Arnhem Duurzaam in 1999 aan
het NCDO heeft voorgesteld (vredesvraagstukken, mensenrechtenproblematiek, lokale economie en armoedebestrijding) zijn dus niet in de nieuwe editie opgenomen.
Op diezelfde 13e januari schrijft het NCDO ook alle
gemeentebesturen in het land aan: ‘In 1999 heeft de
NCDO de Lokale Duurzaamheidsspiegel geïntroduceerd. Dit is een instrument met vragenlijsten waarmee men een beeld krijgt van beleid op en uitvoering van duurzaamheid in een gemeente. In circa
100 gemeenten is vorig jaar gewerkt met de Spiegel.
Mogelijk heeft uw gemeente vorig jaar al met dit instrument kennisgemaakt, misschien ook niet.
In beide gevallen wil ik u erop attenderen dat ook dit jaar de Spiegel weer als project bij de
NCDO draait. Binnenkort kunnen medewerkers van uw gemeentelijk apparaat benaderd worden door lokale vrijwilligersgroepen met de vraag medewerking te verlenen aan de Lokale
Duurzaamheidsspiegel 2000. Graag wil ik u vragen te stimuleren dat zij gehoor aan dit verzoek
geven.’
Het ‘verlenen van medewerking aan de lokale vrijwilligersgroepen’ zal bij de tweede editie van
het Spiegelonderzoek in Arnhem niet door alle diensten gebeuren en van ‘stimuleren’ zal al
helemaal geen sprake zijn, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien.

Overige programmaonderdelen Arnhem Duurzaam 2000
Mag de uitvoering van de tweede editie van de Lokale Duurzaamheidsspiegel de hoofdmoot van
het programma 2000 van de Werkgroep Arnhem Duurzaam vormen, dat verhindert niet dat al in
een vroeg stadium van het jaar een serie andere activiteiten rond lokale duurzame ontwikkeling
in de steigers wordt gezet: het promoten van kleinschalige economie, Autovrije Zondag, NietWinkeldag en het al in 1999 opgestarte onderzoeksproject Wapenhandel en duurzame ontwikkeling.
Omdat dit alles tezamen de werkgroepleden boven het hoofd dreigt te groeien, wordt voor het
onderdeel Niet-Winkeldag via de Vrijwilligerscentrale een stagiaire – Bianca Ursinus – aangetrokken die aan Hogeschool De Horst in Driebergen studeert. Zij schetst in het verslag dat zij
van de bijeenkomst van de werkgroep van 10 maart maakt, de aanloop naar de verschillende
onderdelen van het jaarplan: ‘Besloten is om niet alleen een Niet-Winkeldag te organiseren,
maar tot november verschillende activiteiten te houden. Op deze manier vergroten we onze
naamsbekendheid en weten mensen waar Niet-Winkeldag over gaat.’
Het besluit van de gemeente Arnhem om in het kader van het Europees Kampioenschap voetbal
2000 (drie van de groepswedstrijden worden namelijk in het GelreDome van Arnhem gespeeld)
een aantal kunststof koeien aan de burgers cadeau te doen, wordt op actiewaarde beoordeeld:
‘Een leuk idee is om de koeien vlak voor de onthulling weg te halen en ergens anders neer te
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zetten of te beschilderen.’ De door de winkelketen De Bijenkorf jaarlijks georganiseerde Drie
Dwaze Dagen, waarin kooplustige klanten aan goedkope kleding kunnen komen, biedt wellicht
ook aanknopingspunten: ‘Bijvoorbeeld door de werkelijke prijs te berekenen van de producten
(opruimen van vervuiling, vervoer etc.). Een ander idee is het neerzetten van kooppolitie. Deze
agenten schrijven een proces-verbaal uit als mensen niet genoeg hebben gekocht.’
En over het organiseren van publiciteit tenslotte: ‘Om de Arnhemmers bekend te laten raken met
het idee van consuminderen gaan we brieven naar de lokale media sturen. De brieven worden
telkens door een ander lid ondertekend, zo worden ze vaker geplaatst.’

Kleinschalige economie
Het idee om kleinschalige economie op te nemen in het jaarplan van Arnhem Duurzaam heeft te
maken met het feit dat vrijwel alle leden van de werkgroep lid zijn van de LETS-groep Knooppunt Arnhem. Dit lokale ruilhandelsysteem (Local Exchange and Trading System) is mede door
de stichting Doca opgericht in de zomer van 1995 met het doel een kleinschalig economisch
systeem op te zetten waar geen geld aan te pas komt, maar arbeid voor elkaar het ruilmiddel is.
Zeven jaar lang zal Doca het secretariaat van deze LETS-groep voeren tot de conclusie
onvermijdelijk is dat het systeem niet verder komt
dan tamelijk vrijblijvende dienstverlening aan
elkaar. Productie – bijvoorbeeld van brood, fruit
en groenten – blijft ver achter, waardoor het niet
tot een economisch fundament komt en de leden
voor wat betreft hun dagelijkse behoeften toch afhankelijk blijven van de vrije markt.
Zover is het echter in maart 2000 nog niet, wanneer nog optimistisch genotuleerd wordt: ‘Op 24
februari en 23 maart zijn er bijeenkomsten van
LETS-leden geweest rond het thema ‘LETS en
bedrijfjes’. Ed en Roosmarijn (Sweers) hebben inleidingen verzorgd en de diskussies verliepen
erg goed. Doel is te bezien in hoeverre het mogelijk is om ‘Knooppunt Arnhem’ uit te bouwen.
Eind april staat een derde avond op het programma met iemand van het Noppes-systeem uit
Amsterdam.’
Pogingen van Doca om een liaison aan te gaan met de Biologische Tuinbouwvereniging (BTV)
Elderveld in Arnhem-Zuid mislukken in augustus. Het idee om LETS-leden in te schakelen bij
het onderhoud van de tuinen en het oogsten in ruil voor producten die weer binnen de LETSgroep kunnen worden afgezet, vindt nauwelijks respons bij de LETS-leden. Een maand later
mislukt een voorgestelde ruil met een bakker die zijn op biologische grondslag gebakken brood
zou kunnen afzetten bij de LETS-leden in ruil voor hulp in de bakkerij of bij de verkoop op de
markt. Hier zijn het vooral de twijfels bij het bakkersgezin over de haalbaarheid van het idee die
roet in het eten gooien.

Autovrije Zondag
In maart weet het Landelijk Overleg Autovrije Zondagen (LOAZ) te melden dat – een half jaar
voordat die activiteit daadwerkelijk plaatsvindt, namelijk op zondag 24 september – er al in 61
Nederlandse gemeenten aan plannen wordt gewerkt om de Autovrije Dag tot een succes te maken. (Met opzet is ervoor gekozen om de term ‘autoloze zondag’ te vermijden. Niet alleen uit
historisch oogpunt – de autoloze zondag refereert immers aan de oliecrises in de jaren 70 – maar
ook omdat het niet gaat om een verbod op het gebruik van auto’s op die dag, maar om de vrije
keus de auto een dag te laten staan.) Het LOAZ in zijn rondzendbrief van maart 2000: ‘Na het
succes van de Autovrije Zondag in september vorig jaar hebben het Landelijk Overleg Autovrije
Zondagen (LOAZ) en Milieudefensie zondag 24 september 2000 uitgeroepen tot de tweede
landelijke Autovrije Zondag. In november jl. is in een brief aan gemeenteraden van Nederland
gevraagd om mee te doen aan de Autovrije Zondag 2000. Meer nog dan vorig jaar zal daarbij
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de nadruk liggen op – grotere – autovrije gebieden waar rust, ruimte en schone lucht kan worden ervaren. Inmiddels zijn al in ruim 60 Nederlandse plaatsen burgers en gemeenten aan de
slag gegaan met plannen voor de Autovrije Zondag 2000. Zondag 24 september is bovendien
ook Wereld Hart Dag. De Nederlandse Hartstichting zal de Autovrije Zondag aangrijpen om
een gezonde levensstijl en meer bewegen te promoten. De datum van 24 september sluit ook aan
bij een autovrije dag diezelfde week in vele honderden binnensteden van maar liefst negen
Europese landen om ons heen.’
Binnen de Werkgroep Arnhem Duurzaam zijn het Stefan Verwer van de Werkgroep Gelderland van de Evert Vermeer
Stichting en Nicole Klein Middelink van de Arnhemse afdeling
van de Vereniging Milieudefensie die de organisatie van de
Autovrije Zondag in Arnhem oppakken.
Stefan Verwer in een pamflet dat in maart door de Werkgroep
wordt verspreid: ‘De Arnhemse gemeenteraad verraste vriend
en vijand toen op 24 februari 2000 de Gelderlander kopte ‘Stad
één dag beetje autovrij’. Het college van Burgemeester en
Wethouders had besloten dat Arnhem meedoet met de ‘autovrije zondag’. Addertje onder het gras is dat het stadsbestuur
niet zelf met maatregelen komt om de auto voor die dag uit de
stad te weren. Het is dus de taak voor maatschappelijke organisaties om invulling te geven aan de autovrije zondag in deze
stad, op 24 september 2000.’
Het plan voor die invulling is dan al klaar, zo blijkt uit het pamflet: ‘Het plan is om op zondag
24 september 2000 de Nelson Mandelabrug autovrij te verklaren (na goedkeuring van de gemeente natuurlijk). De gehele dag zullen er activiteiten worden georganiseerd op deze brug. Te
denken valt aan een ’simultaan schaaktoernooi’, markt waar maatschappelijke organisaties
zich presenteren, demonstraties van uiteenlopende Arnhemse (sport)verenigingen, activiteiten
voor kinderen (van schminken tot clown), dieren uit een kinderboerderij of zelfs Burgers’ Zoo,
een fietstocht door de mooie Arnhemse ‘natuur’ beginnend en eindigend op de brug, muziek,
een rommelmarkt en nog veel meer.’
De gemeente Arnhem heeft echter zo haar eigen ideeën over de invulling van de Autovrij Dag.
In het verslag van de werkgroepvergadering van 31 maart staat die invulling te lezen: ‘De gemeente Arnhem is akkoord gegaan met het instellen van een Autovrije Zondag op 24 september.
Alleen, die zou dan mooi gecombineerd kunnen worden met een koopzondag … Het onzalige
idee wordt ook nog ondersteund door PvdA en GroenLinks! Stefan maakt zich er zo boos over,
dat ad hoc besloten wordt er een ingezonden brief over te schrijven aan de kranten.’
De brief van Stefan Verwer verschijnt in de Arnhemse Courant van 5 april en in De Gelderlander van 14 april 2000: ‘Namens de Werkgroep Arnhem Duurzaam zou ik, aansluitend op de
voorstellen, nog een aantal ideeën willen lanceren. Waarom organiseren wij niet een motorcross op de Rijnkade, een oldtimerrit door de binnenstad, een kartrace over de Eusebiusbuitensingel, tractorpulling voor het stadhuis, een autoshow op het Stationsplein? En deze zondag,
speciaal omdat deze autoloos is, zijn alle parkeergelegenheden in de Arnhemse binnenstad gratis toegankelijk. Tot slot uit solidariteit met alle buschauffeurs die deze fantastische dag gaan
missen, leggen we het openbaar vervoer in Arnhem voor een zondag helemaal stil … Als de burger zich maar realiseert dat de dag autoloos is.’

Niet-Winkeldag
Alle creativiteit ten spijt gaan de acties als inleiding tot Niet-Winkeldag toch niet door: de
kunststof koeien blijven onaangeroerd in het Sonsbeekpark staan terwijl de geplande kooppolitie bij De Bijenkorf tijdens de Drie Dwaze Dagen ook thuisblijft. Een ander idee, een website die geheel toegesneden is op duurzame ontwikkeling in Arnhem en waar Ellen Karis zich
aan zet, komt evenmin van de grond, terwijl de opzet toch tot in detail gereedkomt in het
voorjaar van 2000. In augustus besluit Stefan Verwer om zijn deelname aan de werkgroep te
stoppen. Het draagvlak binnen de Evert Vermeer Stichting (EVS) waarin hij actief is, blijkt te
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klein voor deze extra taak. Uit zijn brief aan de werkgroep van 5 augustus 2000: ‘De werkgroep
Gelderland van de EVS en natuurlijk ikzelf willen in de toekomst zeker samenwerken met de
Werkgroep Arnhem Duurzaam, maar dan op basis van een concreet project, waarbij er een duidelijke link ligt tussen milieu en internationale ontwikkeling. Daarnaast kunnen jullie ons natuurlijk altijd benaderen als er issues zijn, waarbij jullie het van belang vinden dat het onder de
aandacht van de PvdA-politici wordt gebracht. Vanzelfsprekend zullen ik en de EVS-werkgroep
Gelderland jullie daar te allen tijde bij willen helpen.’
Het vertrek van Stefan Verwer is uiteraard een aderlating voor de Werkgroep Arnhem Duurzaam, maar de toetreding van Jack Stoop zal dat verlies compenseren. In eerste instantie actief
op het onderdeel Niet-Winkeldag, zal hij ook een bijdrage leveren aan het onderzoeksproject
naar wapenhandel in de regio Arnhem, waarover in een later hoofdstuk meer.
Maar het blijft niet bij het vertrek van Stefan Verwer, ook bij de NCDO is er een wisseling van
de wacht. Per brief van 15 augustus 2000 aan de werkgroep kondigt Eric van de Aa zijn overstap aan naar de milieudienst van de gemeente Venlo: ‘Beste Ed, met deze brief wil ik je ervan
op de hoogte stellen dat ik per 1 september a.s. een baan elders aanvaard en de NCDO zal verlaten. In de afgelopen vier en een half jaar heb ik met je samengewerkt of contact gehad in meer
of mindere intensieve mate. Hetzij voor natuur- en milieueducatie, hetzij voor Lokale Agenda
21. Ik wil je danken voor deze plezierige en vruchtbare momenten.’
Het tij lijkt daarmee opeens op meerdere fronten tegen te zitten, want ook Niet-Winkeldag zelf,
net als de Autovrije Dag, stagneert waar het gaat om de inzet en actiegerichtheid van het organiserende groepje. Voor het bestuur van de stichting Doca is de matige voortgang van beide onderdelen aanleiding om van verdere deelname af te zien. Uit de brief van Doca van 1 september
2000 aan de overige werkgroepleden: ‘Ondanks het feit dat we erg tevreden zijn over de opzet
van (en inzet bij) het aktiviteitenplan van Arnhem Duurzaam als geheel, is toch het besluit genomen om deelname aan deze twee onderdelen te staken. De respons op oproepen in vergaderingen om struktureler te werken is te gering, te veel mensen uit de oorspronkelijke groep laten
het afweten en de tijd dringt dermate dat er bij ons te weinig vertrouwen is ontstaan in een goede afloop.’
Uiteindelijk echter zal op het laatste moment toch een actie
uit de hoge hoed van het voorbereidingsgroepje worden getoverd. Het is de ‘virusact’, een cabaretesk optreden waarbij de leden van de groep met een groot formaat injectiespuit het winkelende publiek te lijf gaan om hen een antikoop spuitje te geven. De Arnhemse Courant van 27 november 2000 over het ’Koopziektebestrijdingsteam’: ‘Het
toneelstukje, uitgevoerd op het Land van de Markt in de
Arnhemse binnenstad, is niet direct een interactieve uitwisseling met het publiek. Anders dan de speelster heeft het
vaccin geen enkele vat op de in drommen passerende bezoekers van de binnenstad. Dat wil niet zeggen dat er geen
sympathie is voor de acteurs. Een ovatie in de vorm van een kleine of grote glimlach is wel
degelijk hun deel. Maar zodra het theater uit het oog is verdwenen, geeft de massa zich weer net
zo hard over aan datgene waarvoor ze is gekomen: inkopen voor sinterklaas, kerst of anderszins.’
Verslaggever Frank Hermans van de krant laat ook nog even Jack Stoop van de werkgroep aan
het woord: ‘We willen mensen de ogen openen door de overconsumptie ludiek aan de kaak te
stellen. Het trieste is dat 14 procent van de wereldbevolking 86 procent van de grondstoffen
verbruikt. Een klein deel is verantwoordelijk voor alle milieuproblemen in de wereld.’
Dagblad de Gelderlander blikt eveneens op 27 november terug op de Niet-Winkeldag in Arnhem. En onder de kop ‘Straattheater als actie tegen Westerse koopgekte’ laat ook journaliste
Miriam Szalata Jack Stoop aan het woord: ‘Het gaat ons erom dat mensen zich bewust worden
van de schadelijkheid van hun koopgedrag. Dat ze beseffen dat we grondstoffen en producten
onttrekken aan de ontwikkelingslanden en hier opmaken. Veel producten van daar worden hier
voor veel geld verkocht, terwijl de mensen in die landen zelf er maar weinig voor krijgen. Vaak
is er ook nog sprake van kinderarbeid en geldt ook dat transport duur en vervuilend is. De mensen zijn zich daar onvoldoende van bewust.’
Arnhem Mondiaal

513

Stichting Doca

De actie op het Land van de Markt wordt nog diezelfde middag herhaald bij winkelcentrum
Kronenburg. Met alle publiciteit eromheen krijgt Niet-Winkeldag tot ieders verrassing toch nog
een geslaagd karakter.

Wapenhandel en duurzame ontwikkeling
Dit door de stichting Doca gecoördineerde onderdeel van het jaarplan van de Werkgroep Arnhem Duurzaam werpt in augustus 2000 zijn eerste vruchten af. In die maand namelijk komt de
inventarisatie gereed van bedrijven in de regio Arnhem die direct dan wel indirect met militaire
productie of wapenhandel van doen hebben. Het blijken er vijfendertig te zijn, variërend van
grote ondernemingen als Shell en AkzoNobel tot kleine ingenieursbureaus op onopvallende
industrieterreintjes in dorpen langs de Veluwezoom.
Besloten wordt om een vragenlijst op te stellen en die aan de directies van deze bedrijven voor
te leggen met het verzoek om voor eind augustus te reageren. Inclusief de handelsvestigingen en
moederbedrijven van deze ondernemingen gaat het om in totaal negentig bedrijven die worden
aangeschreven. Ruim een kwart van de bedrijven (vijfentwintig om precies te zijn) reageert,
maar de meeste antwoorden zijn ontwijkend of niet ter zake. Dat het militaire aandeel maar gering is vergeleken met het civiele deel van de
productie bijvoorbeeld. Of dat geen complete wapensystemen worden gemaakt, doch
slechts kleine onderdelen ervan. Of dat het
product slechts voor defensief gebruik bedoeld is en dus juist beschermend is in plaats
van een gevaar voor mens en milieu.
Geen enkel bedrijf – zich blijkbaar bewust
van de publieke gevoeligheid van het onderwerp – durft openlijk toe te geven dat het
ontwerpt, produceert en geld verdient aan de
wapenindustrie.
Omdat er zowel binnen als buiten Arnhem een groeiende aandacht is voor het project en het
rapport – de reacties van de bedrijven worden er integraal in opgenomen – een lijvig document
dreigt te worden, besluit de werkgroep een beroep te doen op het gemeentelijk fonds voor vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking, voorheen het Vrontbudget geheten. Op 5
september 2000 gaat daartoe een verzoek uit aan B&W van Arnhem: ‘Nederland behoort al jaren tot de top-tien in de wereld van wapen exporterende naties. Aangezien wapens zijn bedoeld
om mee te dreigen en te gebruiken, leidt wapenexport eerder tot toename van mondiale
spanningen dan tot de zo nodige ontspanning. Verder is het zo dat een belangrijk deel van deze
export terecht komt in ontwikkelingslanden waar het beperkte nationale budget naar onze mening beter besteed kan worden aan de opbouw van gezondheidszorg, voedselvoorziening en onderwijs dan aan wapenaankoop. In landen waar (burger)oorlogen plaatsvinden en wapens
worden gebruikt, is de burgerbevolking altijd weer de dupe en hoeven we ons dus ook niet veel
voor te stellen van mensenrechten en milieubescherming. Al met al dus reden voor onze stichting om het regionale bedrijfsleven dat facilitair is aan het militair apparaat middels produktie,
dienstverlening of research aan te spreken op verantwoord ondernemen.’
Het bedrag waarvoor de werkgroep, in casu de stichting Doca, subsidie aanvraagt is f 2.938,85,
waarvan zo’n f 2.000 voor de productiekosten van de onderzoeksbundel. Na een half jaar heeft
de stichting nog niets van het gemeentebestuur vernomen. Wel geeft contactambtenaar Lidia
Ram van de dienst CEWES tijdens een gesprek op 3 april 2001 aan dat er – zoals in een vorig
hoofdstuk al aangestipt – van de kant van B&W niet veel verwacht hoeft te worden gezien het
feit dat er geen gemeentelijk vredesbeleid meer bestaat.
Op 20 september 2000 brengt de werkgroep een persbericht uit waarin de eerste resultaten van
het onderzoek bekend worden gemaakt: ‘Van 90 bedrijven die in de regio Arnhem over een of
meer vestigingen beschikken, is vastgesteld dat ze facilitair zijn (of recentelijk zijn geweest) aan
het militair apparaat. Dit kan zijn door produktie, research of dienstverlening. Van deze 90
ondernemingen zijn 35 dochterbedrijven militair aktief in de gemeente Ede, Wageningen,
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Renkum, Arnhem, Rheden, Duiven, Westervoort of Zevenaar. 6 van deze 90 ondernemingen
gaven te kennen hun militaire aktiviteiten inmiddels te hebben gestaakt. Alle 90 ondernemingen
zijn door middel van een rondschrijven aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarop hebben 25 bedrijven gereageerd, waarvan 10 de bijgevoegde vragenlijst ingevuld hebben teruggestuurd.’
De werkgroep stuurt niet alleen een rondschrijven aan de betrokken bedrijven, maar ook aan de
gemeentebesturen van de plaatsen waar een of meer van de ondernemingen van de lijst zijn gevestigd. Niet één gemeentebestuur reageert. Hetzelfde geldt voor het FNV en het CNV die vooral vanuit het oogpunt van conversie – de omschakeling van militaire naar civiele productie –
benaderd zijn om een bijdrage aan het onderzoek te leveren.
De resultaten van het onderzoek mogen dan wel in september gereed zijn, het schrijven van het
rapport zelf en het presenteren ervan bij de gemeente en de provincie zal echter meer tijd vergen
dan de werkgroep in eerste instantie voor ogen heeft. Het rapport zal dan ook pas in het voorjaar
van 2001 verschijnen.

Conclusie
Het jaar 2000 is voor de Werkgroep Arnhem Duurzaam een
jaar van uitersten. Enerzijds zijn er twee projecten die ronduit succesvol kunnen worden genoemd – ook in publicitair
opzicht – namelijk de tweede editie van de Lokale Duurzaamheidsspiegel (waarover zoals gezegd in het volgende
hoofdstuk meer) en het onderzoek naar militaire productie in
de regio Arnhem.
De onderdelen Autovrije Dag en Niet-Winkeldag daarentegen komen maar moeizaam van de grond, waarbij de inzet
voor eerstgenoemde dag uiteindelijk wordt geannuleerd en
Niet-Winkeldag op ad hoc-wijze toch nog een becheiden
succes heeft.
Het idee om in Arnhem via de LETS-groep Knooppunt Arnhem een fundament te leggen voor lokale, kleinschalige en milieuvriendelijke economie lukt
evenmin en zal de stichting Doca er in 2002 toe brengen om verdere inzet voor dit ruilhandelsysteem te staken.
Ook het idee om een gidsje samen te stellen waarin kleinschalige bedrijfjes en ‘groene’ winkels
in Arnhem worden vermeld, komt niet van de grond. En de website Arnhem Duurzaam,
waarvoor Ellen Karis het ontwerp maakt, zal het daglicht evenmin aanschouwen, ondanks dat
het haar lukt om een groepje om zich heen te verzamelen van mensen buiten de werkgroep die
de wat meer technische kanten van de te ontwerpen website voor hun rekening nemen.
Het initiatief van Nicole Klein Middelink tenslotte om al dit soort mogelijkheden op te nemen in
de gemeentelijke Voorzieningenwijzer, een voorstel dat ze al in december 1999 aan de gemeente deed, wordt pas op 17 augustus 2000 door de gemeente beantwoord nadat zij er die maand
een klacht over indient bij de Klachtencommissie: ‘De afdeling Communicatie heeft indertijd
nagelaten de ontvangst van uw brief te bevestigen en u te laten weten dat uw suggesties besproken en zo mogelijk verwerkt zullen worden bij een herziene versie van de Voorzieningenwijzer.
Namens de afdeling Communicatie bied ik u excuses aan voor dit verzuim. Mij is gevraagd u te
laten weten dat het zeer op prijs werd gesteld dat u de moeite had genomen e.e.a. naar voren te
brengen.’
En zo worstelt ook de Werkgroep Arnhem Duurzaam zich, net als het Platform Arnhem Mondiaal, een weg door de gemeentelijke burelen. In de terugblik op al deze inzet zal tijdens de
laatste vergadering van de werkgroep op 20 december van het jaar 2000, geconcludeerd worden
dat het jaarprogramma voor 2001 er anders en vooral rustiger uit moet zien. Daar is de
werkgroep ook toe gedwongen want zowel Gerda van der Sluijs van de Novib/Unesco-groep als
Hans Huitema van het EcoTeam Meldpunt Gelderland hebben zich al eerder dat jaar genoodzaakt gezien af te haken vanwege hun eigen overbeladen programma. Ook Jack Stoop ziet zich
met dat probleem geconfronteerd; hij heeft met ingang van december een vaste aanstelling bij
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de Gehandicaptenraad Arnhem gekregen en ziet zich gedwongen zijn inzet voor de werkgroep
in 2001 te beperken tot de organisatie van de Autovrije Dag.
Het zullen dan voornamelijk Nicole Klein Middelink en Ed Bruinvis zijn die het project Arnhem Duurzaam trekken, maar of dat niet op voorhand ook teveel gevraagd is, zal in een der
volgende hoofdstukken blijken.

Hoofdstuk 8

Lokale Duurzaamheidsspiegel 2000
Terwijl in het begin van 2000 bij het NCDO nog aan de opzet van de tweede editie van de Lokale Duurzaamheidsspiegel wordt gewerkt, zijn er bij de Werkgroep Arnhem Duurzaam twijfels
over die opzet gerezen. Niet aan de zinnigheid van het onderzoek zelf, maar wel aan de frequentie. Ieder jaar een dergelijk onderzoek vraagt veel van de lokale organisaties en het is de vraag
of er per jaar wel een duidelijk verloop in de score valt op te maken. Een driejaarlijks onderzoek
lijkt de werkgroep beter. Nicole Klein Middelink belt er in februari over met het NCDO en geeft
de overwegingen van de werkgroep door zoals vermeld in de notulen van de vergadering van 11
maart: ‘In 1999 is in Arnhem de Spiegel uitgebreid uitgevoerd. Het resultaat, een rapport met
37 aanbevelingen, is vorig jaar toegezonden aan ambtenaren, hoofden van diensten, het college
van burgemeester en wethouders en raadsleden. Er is geen enkele reactie op gekomen. Dit jaar
is het competitie-element van de Spiegel minder belangrijk. De NCDO wil met name de thema’s
van de Spiegel onder de aandacht brengen. Daarom hebben we besloten het rapport van vorig
jaar nogmaals onder de aandacht van de gemeente te brengen. Hiervoor gaan we bij de betreffende ambtenaar op bezoek. Naar aanleiding hiervan schrijven we een kort verslag.’
De andere opzet die de werkgroep voorstelt – dus geen echte tweede editie maar een aangevulde
eerste editie – wordt door het NCDO geaccepteerd en uiteindelijk zal dat korte verslag toch
weer een boekwerk worden.
Per brief van 24 maart 2000 worden het gemeentebestuur alsook de leden van de diverse raadscommissies, de contactambtenaren en de directies van de gemeentelijke diensten door de werkgroep in kennis gesteld van het besluit om mee te doen aan de tweede editie van de Duurzaamheidsspiegel met het verzoek om aan dat onderzoek mee te werken.
Er komt niet één reactie van de kant van de gemeente Arnhem op, zo wordt in de notulen van de
werkgroepvergadering van 31 maart vastgesteld: ‘Betreurenswaardig weinig reakties op onze
aankondiging van 24 maart. Niemand uit het politieke en ambtelijke circuit heeft gereageerd,
terwijl we de kontaktambtenaren daarin toch uitdrukkelijk gevraagd hadden te bellen voor een
afspraak. We besluiten om nog tijdens de vergadering een belronde te houden. Van de kant van
de pers heeft alleen de Stadsomroep gereageerd.’
Stefan Verwer gebruikt zijn positie als voorzitter van de Werkgroep Gelderland van de Evert
Vermeer Stichting – een aan de Partij van de Arbeid gelieerd wetenschappelijk bureau – om de
PvdA in Arnhem te benaderen met het uitdrukkelijke verzoek te reageren op het Spiegelonderzoek van de Werkgroep Arnhem Duurzaam, maar ook dat is zonder succes.

Uitvoering Spiegelonderzoek
De werkgroep houdt aan en het lukt uiteindelijk om met de diverse diensten afspraken voor interviews te maken. De hele maand april wordt aan die gesprekken en het uitwerken ervan besteed. Alleen de Dienst Sociale Zaken en Arbeid (SZA) weigert medewerking. Dat is opmerkelijk omdat al in een eerder stadium van het onderzoekswerk van de stichting Doca – en het mede
door deze stichting opgezette project Arnhem Duurzaam – sprake was van tegenwerking zoals
we in voorgaande hoofdstukken hebben kunnen lezen. Juist door ditmaal wel medewerking te
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verlenen – en daarmee ook in te gaan op het uitdrukkelijke verzoek daartoe van de kant van het
NCDO – zou de dienst SZA zich van zijn sociale kant kunnen laten zien.
Op 30 april 2000 meldt Ed Bruinvis namens de werkgroep de resultaten aan Eric van der Aa van
het NCDO: ‘Hierbij ontvangt u het resultaat van de in Arnhem gehouden 2 e editie van de
Lokale Duurzaamheidsspiegel. Zoals al eerder door Nicole Klein Middelink van onze
werkgroep was aangegeven, hebben we voor ons onderzoek de aanbevelingen van de Spiegel
van 1999 als uitgangspunt genomen en niet de vragen uit de scorelijst. Een belangrijke overweging daarbij is het feit dat Arnhem nog altijd geen Lokale Agenda 21 heeft. Alleen al om die
reden zou de gemeente opnieuw laag uit de score komen. Het heeft in onze ogen weinig zin om
daar het gemeentelijk apparaat opnieuw mee om de oren te slaan. Een andere overweging is
dat ambtenaren en de lokale politiek niets met onze aanbevelingen van vorig jaar (zie ons
rapport uit 1999) hebben gedaan. Het leek ons daarom zinvoller om in de interviews met de
gemeentelijke diensten hierop in te haken in een poging hen te bewegen er in 2000 meer mee te
doen dan in 1999.’
Het NCDO reageert al twee dagen later. Uit het faxbericht van
Eric van der Aa aan Ed Bruinvis van 2 mei 2000: ‘Dank voor je
rapportage over jullie duurzaamheidsonderzoek in Arnhem.
Hoewel ik het jammer vind dat ik jullie dit jaar niet in kan
voeren op de landelijke scorelijst van de Spiegel, vind ik jullie
aanpak op basis van de tweede Spiegelversie wel heel creatief
en eigenwijs (in positieve zin).
Ik juich dit soort initiatieven van harte toe, want ik vind dat de
Spiegel iets is wat in de specifieke situatie (lokaal en contekstgebonden) en op maat tot resultaten zou moeten leiden. De landelijke vergelijking is een leuk extraatje voor groepen en gemeenten (om te kijken waar ze staan t.o.v. de rest van de gemeenten), maar is niet het primaire doel van de Spiegel.
Ik hoop dat jullie dit jaar wel respons krijgen op jullie inspanningen voor een duurzaam Arnhem en dat de lokale en regionale pers er nog aandacht aan zal geven.’

Rapport Spiegelonderzoek in de gemeenteraad
Omdat de werkgroep, zoals aangegeven, geen score heeft verbonden aan het Spiegelonderzoek
van 2000, is Arnhem ook niet terug te vinden op de landelijke scorelijst van dat jaar. Die lijst
wordt op 30 mei bekend gemaakt, waarbij Breda wordt uitgeroepen tot de meest duurzame gemeente van Nederland. De Volkskrant van die dag meldt: ‘Nederland telt in totaal 538 gemeenten (per 31-12-1999). Van de 82 gemeenten die nu aan de Duurzaamheidsspiegel hebben meegedaan, deden er vorig jaar al 44 mee. Er zijn dus 38 ‘nieuwe’ gemeenten bijgekomen, die enthousiast met het monitoren van duurzaamheid aan de slag zijn gegaan.’
Vijf dagen later, op 5 juni, brengt de werkgroep een persbericht uit naar aanleiding van deze
uitslag. Onder de kop ‘Duurzame ontwikkeling geen prioriteit in Arnhem’ stelt de werkgroep:
‘De onderzoekers concluderen onder meer dat het politiek draagvlak voor duurzame ontwikkeling (en Lokale Agenda 21) ontbreekt. Op deelterreinen krijgt duurzame ontwikkeling aandacht
(bijvoorbeeld energie), maar die worden niet geïntegreerd in een samenhangend beleid. De gemeente blijft duurzame ontwikkeling vooral als een milieukwestie zien.’
Diezelfde avond wordt door de werkgroep ingesproken op de bijeenkomst van de gemeenteraad
en dat gaat bepaald niet zachtzinnig. Uit de toespraak van Ed Bruinvis op die avond van de 5e
juni 2000: ‘Een jaar geleden stond ik ook achter deze katheder om u te berichten over de vorderingen die door de gemeente zijn gemaakt op het gebied van duurzame ontwikkeling. In het kader van een landelijk onderzoek, opgezet door het NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling, adviserend voor het regeringsbeleid) kregen
ook de gemeentelijke diensten van Arnhem vragenlijsten voorgelegd. Deze vragen hadden betrekking op biodiversiteit, energiebesparing, internationale samenwerking, waterkwaliteit,
woonomgeving en duurzame ontwikkeling in het algemeen.
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Onze gemeente kwam er toen met een heel mager zesje vanaf. Rotterdam werd dat jaar eerste,
Nijmegen tweede, Arnhem eindigde op de 17e plaats. Dat moet toch beter kunnen, dachten we
en daarom hadden we in het onderzoeksrapport een lijst met 37 aanbevelingen opgenomen. U
allen heeft in mei van het vorige jaar een exemplaar van dat rapport ontvangen. De leden van
de Werkgroep Arnhem Duurzaam hebben nog wekenlang bij de telefoon gewacht, maar ze hadden beter meteen op vakantie kunnen gaan, want er is niet één reactie van uw kant op gekomen.
Niettemin is dit jaar opnieuw hetzelfde onderzoek verricht, zij het dat we er dit keer maar geen
cijfer aan vast hebben gekoppeld. Je moet een slechte leerling niet iedere keer met een slecht
cijfer konfronteren. Wel zijn de resultaten door ons inmiddels gerapporteerd aan het NCDO. En
net als vorig jaar hebben we weer moeite gedaan om er een mooi en overzichtelijk rapport van
te maken. En net als vorig jaar krijgt u allen een exemplaar, net als de ambtenaren overigens
die aan het onderzoek hebben meegewerkt, alsook de direkties van diensten en betrokken
organisaties in Arnhem. Zelfs de dienst Sociale Zaken en Arbeid krijgt een exemplaar. Deze
dienst heeft haar medewerking aan het onderzoek op het laatste moment afgezegd: men vond de
vragen te lastig. Zoiets is onverstandig, want ook deze tegenwerking (net als trouwens het incident van vorig jaar met deze dienst) moeten we rapporteren aan het NCDO. Door zo met
kritische burgers om te gaan, gooit de gemeente haar eigen ruiten in.’
Na deze bestraffende woorden komt de werkgroepvertegenwoordiger – tevens dus bestuurslid
van het Platform Arnhem Mondiaal, ook dat ontgaat het gemeentebestuur niet – ter zake: ‘Hoe
kan het nu dat het in andere gemeenten in Nederland, van groot tot klein, zo goed gaat en in
Arnhem zo krampachtig? Hoe kan het dat gemeentebesturen en
ambtelijke diensten in andere plaatsen zo soepel kunnen omgaan
met de bevolking, terwijl het er in Arnhem altijd zo houterig en
konfliktueus aan toegaat? En waarom komt Arnhem niet gewoon
haar verplichtingen na om aan de slag te gaan met Lokale Agenda 21? In 1994 heeft u het Arnhem Appel toch raadsbreed
geakkordeerd?
Het zijn precies deze haperingen en passiviteiten die ervoor zorgen dat Arnhem niet vooruitkomt als het gaat om strukturele
duurzame ontwikkeling. Maar Arnhem heeft toch oog voor natuurbehoud, zult u misschien denken. Arnhem doet toch aan energiebesparing en Arnhem werkt toch aan waterkwaliteit? En tropisch hardhout wordt toch niet meer gebruikt in de bouw? Zeker,
dames en heren, maar dat is nog geen duurzame ontwikkeling.
Duurzame ontwikkeling is het samen met burgers, instanties en
bedrijven die zich verantwoordelijk voelen voor de maatschappij,
werken aan een wereldwijde samenleving die geënt is op solidariteit, sociale gelijkwaardigheid
en duurzaamheid. En dan hebben we het niet primair over zonneboilers en verduurzaamd hout.
Dan hebben we het over het terugdringen van nutteloze consumptie, hetgeen ook inhoudt: veel
minder reklame en geen 24-uurs ekonomie. Dan hebben we het over de wereldwijde armoede,
hetgeen inhoudt dat wij hier in het Westen materieel maar eens wat stappen terug moeten doen
ten gunste van de ontwikkelingen in Derde Wereldlanden. En dat betekent dus ook dat Arnhem
een aktief beleid dient te voeren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. Dan hebben we het ook over konfliktpreventie hetgeen inhoudt dat Arnhem bedrijven in
haar gemeente dient aan te spreken op militaire produktie en wapenhandel. En dat betekent dus
ook dat Arnhem een aktief vredesbeleid dient te voeren en daarmee het voorbeeld geeft aan
haar burgers.’
Het moet allemaal nog maar weer eens worden gezegd, is men binnen de werkgroep duidelijk
van mening. Het gemeentebestuur krijgt ter plekke die avond een exemplaar van het onderzoek
uitgereikt, zodat nog ter vergadering de resultaten van het Spiegelonderzoek kunnen worden
ingezien. Of burgemeester, wethouders en raadsleden er blij mee zijn geweest valt gezien het
bovenstaande ernstig te betwijfelen.
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Rapport Spiegelonderzoek in de prullenbak van de Sociale Dienst
Wie er zeker niet blij mee is geweest, is de Sociale Dienst die er op die 5e juni en plein public
van langs heeft gekregen. Enkele dagen later krijgt de stichting Doca een tip van een ambtenaar
dat hij het rapport van het Spiegelonderzoek uit een van de prullenbakken bij de dienst heeft
gevist. Dat een ingekomen stuk op die manier wordt behandeld is tegen alle voorschriften in.
Ingekomen post dient te worden gerubriceerd en opgeborgen en de verstuurder dient een bewijs
van ontvangst terug te krijgen. Bovendien is het weggooien van een ingekomen stuk in strijd
met de Archiefwet die ambtenaren uitdrukkelijk verbiedt om eigenhandig stukken te vernietigen.
De vondst leidt dan ook tot een officiële klacht die de stichting op 15 juni 2000 indient bij de
directie van de dienst Sociale Zaken en Arbeid (SZA). In zijn hoedanigheid van voorzitter van
de stichting Doca schrijft Ed Bruinvis aan SZA-directeur mevrouw Trees van Haarst op die dag:
‘Door een medewerker van uw dienst ben ik op de hoogte gesteld van het feit dat de door onze
stichting afgelopen week in de gemeenteraad van Arnhem gepresenteerde nota ’Lokale Duurzaamheidsspiegel 2000’, door uw dienst bij het oud papier is gedeponeerd. Het gaat daarbij
niet alleen om het rapport zelf, maar ook om een door ondergetekende aan u persoonlijk gericht
begeleidend schrijven. Beide stukken waren niet van een registratiestempel voorzien.
Wij zijn er bij onze stichting enigszins aan gewend geraakt dat onze rapportages ongelezen in
archieven en buroladen verdwijnen. Maar hier is
sprake van overtreding. De bij een gemeentedienst inkomende stukken dienen als zodanig geregistreerd en afgehandeld te worden. Van veel
groter belang achten wij zelf de minachting die
uit de gang van zaken voor ons onderzoekswerk
spreekt. Bovendien onderstreept de gevolgde
handelwijze de tegenwerking die onze stichting al
1½ jaar van de kant van uw dienst ondervindt. En
in z’n algemeenheid illustreert dit voorval weer
eens de wijze waarop binnen de gemeente Arnhem met de kritische inbreng van lokale organisaties wordt omgegaan.
Ik verzoek u om dit schrijven als een officiële klacht te beschouwen en als zodanig in behandeling te nemen en onze stichting op de hoogte te brengen van de door u in dit kader genomen
maatregelen.’

Reactie gemeentebestuur
In het verslag dat van de raadsvergadering van 5 juni door de Griffie is opgemaakt, is niet alleen
de inspraak van de werkgroepvertegenwoordiger in korte trekken weergegeven, maar staat ook
de reactie uit het college van B&W. Wethouder Hein Bloemen (CDA) van Milieu en Openbare
Werken op die avond: ‘College (weth. Bloemen) heeft het rapport snel doorgebladerd en gezien
dat heel veel reacties gegeven zijn, maar niet tot volle tevredenheid van de organisatie Arnhem
Duurzaam. Binnenkort wordt er binnen de dienst Stadsbeheer gesproken over de beleidsklok
milieu. De wethouder nodigt de organisatie uit een aantal van die sessies mee te maken. Hij
maakt heel graag gebruik van externe deskundigheid. Als de organisatie daarin wil participeren, zal hem dat zeer welkom zijn.’
De wethouder houdt woord en nodigt de werkgroep uit voor een openbaar debat – het zogenoemde Belastingbetalersdebat – op 22 juni in Musis Sacrum. Al gaat dat wel weer op de ‘Arnhemse manier’. Jozé van den Hurk, communicatieadviseur van de gemeente Arnhem per fax
van 19 juni 2000 aan Ed Bruinvis: ‘Bijgevoegd stuur ik u wat praktische informatie over de opzet van de avond. Erg laat weliswaar. Dat is geheel aan mij te wijten, want Marianne de Widt
heeft me er op tijd om gevraagd, maar ik ben daar niet eerder aan toegekomen.’
Niettemin verloopt de avond redelijk succesvol – al blijkt ook in de zaal de belangstelling voor
duurzame ontwikkeling nog ver onder de maat – en is de werkgroep ook niet te beroerd om zich
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positief tot het college van B&W te richten: ‘Het uitnodigen van buitenparlementaire opponenten door de gevestigde politiek voor het houden van een openbaar debat is nog altijd een ongewoon verschijnsel. Zeker in een stad als Arnhem, waar ‘de politiek’ sinds jaar en dag een gesloten systeem is. Het hebben van een afwijkende mening wordt door het stadsbestuur en het
ambtenarenapparaat nog te vaak als bedreigend ervaren in plaats van als waardevol. Het is
dan ook des te sportiever van de wethouder van milieuzaken, Hein Bloemen, om een dergelijk
debat wél aan te gaan. Ik hoop dan ook van ganser harte dat een debat als dat van vanavond
niet alleen leidt tot het uitwisselen van goede argumenten, maar ook tot verandering van de
heersende politieke kultuur.’
Het debat tussen wethouder Bloemen en Werkgroeplid Bruinvis is voor GroenLinks in de
gemeenteraad aanleiding om te reageren. In een e-mail die Nicole Klein Middelink op 12 juli
van dat jaar van raadslid Ipe van der Deen ontvangt: ‘Wij vinden dat de gemeente Arnhem op
een aantal punten goede stappen aan het zetten is. Het zijn misschien voorzichtige schreden,
maar zo hebben we nu eenmaal allemaal leren lopen. We kunnen wel meer doen voor de komende generaties. Terecht wordt ons bijvoorbeeld voorgespiegeld dat het lokale debat over de
duurzaamheid meer aandacht verdient. Dat de gemeente
wordt voorgespiegeld dat ze ‘de bevolking van de stad van
de noodzaak om het autogebruik fors te verminderen moet
doordringen’, vinden wij te gemakkelijk. De gemeente doet
daar wat betreft optimaliseren van mobiliteit door beperken
van automobiliteit al het nodige aan. Wij vinden dat de inwoners daar verder ook zelf verantwoordelijk voor zijn. Om
maar eens op een paar van de aanbevelingen in te gaan.’
Van goede wil is GroenLinks wel gezien het voorstel in dezelfde mail om B&W te vragen om een raadsbreed debat
over de aanbevelingen in de Lokale Duurzaamheidsspiegel
te organiseren: ‘Wij stellen voor om dat debat samen met Arnhem Duurzaam en Vereniging
Milieudefensie op te zetten.’ Alleen, als het op de praktijk aankomt, blijft ook deze partij achter,
want van een debat dat de Werkgroep uiteraard graag gezien had, is niets meer gekomen.

De pers
Het duurt even, maar op 3 juli 2000 wijdt de Arnhemse Courant een uitgebreid artikel aan het
Spiegelonderzoek. Onder de kop ‘Duurzame ontwikkeling telt niet in Arnhem; uitkomsten onderzoek van Werkgroep Arnhem Duurzaam vernietigend’ schrijft verslaggever Peter van Dartel
over de oproep dat Arnhem zich zou moeten aansluiten bij Lokale Agenda 21: ‘De kans dat
Arnhem zich ooit zal aansluiten, wordt door de onderzoekers overigens niet groot geacht. Het
ontbreekt in die stad namelijk aan politiek draagvlak daarvoor. De gemeentelijke diensten die
zijn onderzocht, zien duurzame ontwikkeling vooral als een milieukwestie. Er wordt geen verband gelegd tussen vredesvraagstukken, energieproblemen en mensenrechten. Arnhem zit niet
helemaal stil, blijkt uit het onderzoek. Op deelterreinen zoals woningbouw, energiebesparing en
natuurbehoud krijgt duurzame ontwikkeling wel de aandacht van gemeentelijke diensten en gemeentebestuurders. Het ontbreekt echter aan samenhangend beleid.'
Dat laatste wordt ook op landelijk niveau ervaren door pioniers op het gebied van duurzaamheid
en Lokale Agenda 21 in Nederland als Jan Juffermans van De Kleine Aarde, Joop van Hezik
van Ecotopia en Thijs de la Court van COS Noord-Holland. In een open brief van 22 mei 2000
richten de ondertekenaars zich tot de bewindslieden Jan Pronk (Milieubeleid) en Eveline
Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking): ‘Wij maken ons ernstig zorgen over de implementatie
van duurzaamheid in Nederland, vooral waar het gaat om het lokale niveau en met name de
Lokale Agenda 21. We dreigen hier weer terug te vallen op lokale leefbaarheid en het directe
eigenbelang. De mondiale dimensies van het lokale beleid blijven dan buiten beeld.’
In hun brief wijzen zij de regering erop dat er vanuit ‘Den Haag’ te weinig sturing komt en dat
er haast geboden dient te worden bij het doorbreken van de onduidelijkheid in beleid en van wat
zij noemen de lethargie op de diverse ministeries: ‘In heel Europa bruist het van lokale activiteiten voor duurzame gemeenten. Dat was aanvankelijk vooral het geval in Noord-Europa,
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maar nu ook sterk in Zuid-, Centraal- en Oost-Europa. In Denemarken wordt nu zelfs overwogen de Lokale Agenda 21 een wettelijke basis te geven, zodat het verplicht wordt voor gemeenten een dergelijk proces op te zetten. Vergelijkbaar beleid zien we in Zweden, Finland en Engeland, waarbij bijvoorbeeld premier Blair zich duidelijk heeft uitgesproken over de LA 21. Men
onderkent namelijk dat duurzaamheid onmogelijk door het gangbare beleid kan worden afgedwongen en dat lokale campagnes en dialoog met/tussen lokale organisaties nodig zijn voor de
noodzakelijke verandering van productie en consumptie.’
Verder schrijven de drie opstellers van de open brief aan de beide bewindslieden: ‘We doen een
dringend beroep op u beiden het proces voor het werken aan duurzaamheid op lokaal niveau in
Nederland spoedig nieuw leven in te blazen. Onderkend zal moeten worden dat duurzaamheid
onmogelijk bereikt kan worden met de huidige vrijblijvendheid. Met name de Lokale Agenda 21
zou veel uitdrukkelijker vanuit uw ministeries en de VNG ondersteund dienen te worden. Een
wettelijke basis eraan geven, zoals in Denemarken, zou ook voor Nederland overwogen moeten
worden. En qua ondersteuningsstructuur zouden we veel van Noorwegen kunnen leren.’
De brief aan de beide ministers is de werkgroepleden uit het hart gegrepen en er volgt dan ook
een adhesiebetuiging aan De Kleine Aarde voor het genomen initiatief. Alleen moet ook hier
worden vastgesteld dat er geen vervolg op de oproep komt en de zo gewenste druk vanuit de
landelijke overheid op gemeenten om werk te maken van Lokale Agenda 21 blijft uit.

De raadscommissie
Namens de Werkgroep Arnhem Duurzaam spreekt Jack Stoop op 11 september 2000 in bij de
raadscommissie voor Economische zaken, Sociale zaken, Externe betrekkingen en Communicatie: ’De dienst SZA heeft dit jaar geweigerd de vragen van dit onderzoek in te vullen en
vervolgens het eindrapport ongelezen weggegooid. Vorig jaar heeft deze dienst de coördinator
van onze werkgroep zonder diens weten aangemeld bij Werk & Scholing op het moment dat het
onderzoek van start ging. Deze klacht heeft dus al een lange voorgeschiedenis van tegenwerking
door de dienst SZA en is tekenend voor het feit dat duurzame ontwikkeling niet leeft binnen de
gemeente Arnhem.’
In het verslag dat van deze commissiebijeenkomst wordt gemaakt, blijkt dat de commissie wel
degelijk van de hoed en de rand weet, maar geen idee heeft hoe daarmee om te gaan: ‘De heer
Stoop meldt dat er namens de Wkg. Arnhem Duurzaam klacht is neergelegd bij de dienst SZ inzake het niet reageren op het document ‘Lokale Duurzaamheidsspiegel 2000’. Dit was een onderdeel van een nationaal onderzoek van het NCDO. Daarnaast was er het vervelende feit dat
de coördinator op het moment werd aangemeld bij de WIW. De deelname van alle gemeentelijke diensten wordt gevraagd, omdat het ‘Arnhem Appeal’ van 1994 nog altijd uitgangspunt
van denken en handelen is/zou moeten zijn van de gemeentelijke overheid. ‘Think globally, act
locally’. Arnhem slaat een raar figuur door niet deel te nemen aan het onderzoek. Wat in het
jaar 2001?’
Wethouder Jaap van Hensbergen, als voorzitter van de commissie, weet het ook niet: ‘De voorzitter meldt geen antwoord voorhanden te hebben. Hij zal de problematiek richting college aandragen. Hij is weliswaar wethouder externe betrekkingen maar daaronder valt niet het brede
terrein van duurzaamheid. Dat is niet het exclusieve terrein van 1 wethouder. De vraag is wat
de rol van de overheid in dezen is en zo ja, welke de mate waarin. Wat is het beleid daaromtrent? Hij wil een gemeenschappelijk collegestandpunt. Hij is coördinerend wethouder, niet
meer niet minder en hij concludeert: moeten we wel antwoorden op het rapport en moeten we
deze stichting materieel ondersteunen?’

Klachtenprocedure
Het duurt even, maar op 19 september 2000 schrijft mevrouw R. van Gelder, klachtencoördinator in de ‘Kwestie rond Lokale Duurzaamheidsspiegel’ aan Ed Bruinvis: ‘Ten aanzien van uw
klacht dat uw rapport en het daarbij behorend schrijven aan mevrouw Van Haarst daags na
toezending bij het oud papier aangetroffen zijn, bericht ik u als volgt. Uw begeleidende brief is
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gedateerd 6 juni 2000. Ik ga ervanuit dat het rapport en de brief een dag later bij de dienst SZA
arriveerden. Op dat moment en die gehele week was mevrouw Van Haarst met vakantie. Zij
heeft het rapport daarom ‘daags na toezending’ niet gezien, noch bij het oud papier kunnen deponeren. Het antwoord op uw vraag hoe e.e.a. heeft kunnen plaatsvinden, kan ik u niet geven. Ik
heb niet kunnen nagaan wie de betreffende stukken in handen heeft gehad c.q. heeft weggegooid. Dit houdt in dat ik u ook niet kan antwoorden op uw vraag welke maatregelen tegen de
desbetreffende ambtenaar genomen zijn.’
Het antwoord van de klachtencoördinator roept dus de vraag op of ambtenaren ongemerkt de
kamer van de directeur kunnen betreden en zich meester kunnen maken van ingekomen post die
daar ter behandeling voor haar klaar ligt. Mevrouw van Gelder in haar brief van 19 september:
´Niet vertrouwelijke post, waaronder ook uw stukken vielen, ligt in een postbak in de kamer van
de directeur. Alle vertrouwelijke stukken worden afgesloten bewaard. De secretaresse van mevrouw Van Haarst houdt er toezicht op wie haar kamer betreedt. Er zijn echter medewerkers die
buiten de gebruikelijke kantooruren in het gebouw nog aan het werk zijn en zodoende alle ruimtes kunnen betreden en ook inzage hebben in voornoemde, niet vertrouwelijke stukken.’
Kortom, de directeur wist van niets, want was op vakantie. De secretaresse wist van niets, want
was al naar huis. En politiek is ook niemand verantwoordelijk want de wethouder die Sociale
Zaken in zijn portefeuille heeft de ´problematiek richting college aangedragen.’
Mevrouw Van Gelder concluderend in haar brief:
‘U vraagt hoe dit soort ‘misverstanden’ in de
toekomst voorkomen kunnen worden. Ik ben van
mening dat in een organisatie waarin eenieder
zich behoort te houden aan discretie ten aanzien
van hetgeen hem of haar onder ogen komt, waar
ervan uit gegaan wordt dat men weet dat men
zich niet dient te bemoeien met zaken die hem of
haar niet aangaan, ‘misverstanden’ als deze niet
mogen voorkomen. Dergelijke voorvallen zijn mij
niet eerder gemeld en ik ga ervanuit dat het een
incident betreft.’

Vervolg
Toch blijft het hier niet bij. Nadat op 10 augustus al een gesprek met de klachtencoördinator
heeft plaatsgevonden over de persoonlijke consequenties voor de stichting Doca en de Werkgroep Arnhem Duurzaam, volgt op 27 september 2000 eerst een toelichting van de kant van de
dienst Sociale Zaken en Arbeid (SZA) op de weigering mee te doen aan het Spiegelonderzoek.
SZA-directeur Trees van Haarst in haar brief van die datum aan de stichting Doca: ‘Met het
verschijnen van de ‘Lokale Duurzaamheidsspiegel 2000’ heeft u het nodige stof doen opwaaien.
Bij mij bestaat de behoefte in te gaan op de inhoud van het rapport en dan vooral hetgeen in het
rapport over de vermeende weigerachtige houding van mijn dienst om de door u opgestelde
vragen te beantwoorden.
Omtrent de toedracht van het een en ander heb ik mij uitgebreid laten informeren. Hieruit heb
ik opgemaakt dat op 12 april jongstleden het interview zou plaatsvinden met de beleidsmedewerker die het armoedebeleid in portefeuille heeft. Ter voorbereiding nam de beleidsmedewerker kennis van uw rapport over 1999 waarin een drietal aanbevelingen onder de noemer Lokale
Armoede stonden opgenomen. Afgesproken werd dat voorafgaande aan het interview de vragen
zouden worden toegezonden teneinde het interview te kunnen voorbereiden en in de verwachting dat het interview zich niet verder zou uitstrekken dan over de drie aanbevelingen uit het
rapport over het jaar 1999.
De vragen, die in de ochtend van de dag van het interview werden ontvangen, hadden echter
betrekking op een veel breder terrein dan dat van de lokale armoede en de reeds gememoreerde
aanbevelingen. Daarop is aan u c.q. uw collega mevrouw Klein-Middelink medegedeeld dat er
meer tijd nodig was om het interview voor te bereiden en dat het dus op 12 april geen doorgang
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kon vinden. Daarbij is opgemerkt dat dit aan de bereidheid het interview te ondergaan niets
afdeed, alleen dat enig uitstel noodzakelijk was.
Tevens is terzijde opgemerkt dat enige twijfels bestonden bij het nut van het voorleggen van
politiek getinte vragen aan ambtenaren. Voorts is opgemerkt dat een aantal vragen sowieso niet
beantwoord kon worden omdat ze het terrein van een andere gemeentelijke dienst bestrijken.
Het is vervolgens niet meer tot een interview gekomen omdat er geen geschikt tijdstip gevonden
kon worden. Dat nu, lag vooral aan de ruimte in uw agenda voorhanden was om het interview
op een later tijdstip te laten plaatsvinden.
Mijn conclusie ten aanzien van dit feitenrelaas is dat het beantwoorden van de vragen door
mijn dienst niet te wijten is geweest aan een weigerachtige houding van mijn dienst, maar dat
een combinatie van factoren ertoe heeft geleid dat het interview niet plaats heeft gevonden.’
Aan de brief is een bijlage gevoegd waarin de door de werkgroep gestelde vragen alsnog worden beantwoord. Te laat uiteraard om nog in het Spiegelrapport te kunnen worden opgenomen,
maar de brief zelf is leerzaam voor de werkgroep. Het schrijven – mede ingegeven door vragen
van de raadsfracties naar het niet willen meewerken van de dienst SZA aan het Spiegelonderzoek – toont namelijk hoe een verantwoordelijke leidinggevende poogt uit een misstand een
onschuldige ‘combinatie van factoren’ te maken, daarbij al of niet onjuist voorgelicht door haar
ambtenaren.
Na lezing van de brief komt de werkgroep in eerste instantie tot de conclusie dat het geen zin
heeft om op deze kwestie door te gaan en dat het beter is om te wachten tot het voorjaar van
2001 wanneer de derde editie van de Lokale Duurzaamheidsspiegel van start gaat. Dan zal
opnieuw de dienst Sociale Zaken en Arbeid van de gemeente Arnhem worden bevraagd op
sociaal beleid.
In tweede instantie echter besluit de werkgroep om de foutieve weergave in de brief van de
SZA-directeur in een reactie te weerleggen, al was het maar om te voorkomen dat in een mogelijk vervolg op het niveau van gemeenteraad en college, de versie van de Sociale Dienst het
laatste woord heeft. In een brief van 20 oktober 2000 aan mevrouw Van Haarst wordt de onjuiste weergave van de feiten punt voor punt becommentarieerd, een commentaar waarop zoals
verwacht niet meer door de dienst SZA wordt gereageerd.

Hoofdstuk 9

Niets blijft onveranderd
Niets blijft onveranderd is de titel van de notitie die ambtenaar
Rob van Herwijnen van de Bestuursdienst van de gemeente Arnhem in oktober 2000 het licht doet zien. Daarmee worden Dick
Tiemens, Piet van Dijk en Bob Roelofs van de gemeenteraadsfracties van respectievelijk PvdA, ChristenUnie en D66 op hun
wenken bediend, want zij hadden in hun initiatiefvoorstel van 4
september om een overzicht van de externe betrekkingen die de
gemeente Arnhem onderhoudt, gevraagd.
Uit de inleiding van deze notitie: ‘In september 1996 is de Kadernota Internationale Betrekkingen uitgebracht. De nota kreeg een
naam mee die lang is blijven hangen: ‘Een vliegende kraai’. Deze
kadernota is het antwoord geweest op de al langer gevoelde noodzaak de internationale contacten van de gemeente tegen het licht
te houden en richting zoekend vast te stellen waar het beleid zich
in de komende jaren op zou gaan richten.’
De notitie wijst vervolgens op het tempo waarin de wereld – vooral door de komst van internet
– verandert en de noodzaak om als gemeente op deze ontwikkeling in te spelen en de economische mogelijkheden die zo ontstaan, te benutten. En omgekeerd: ‘De Arnhemse internationaArnhem Mondiaal
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le contacten blijken in de praktijk veelal van waarde te zijn voor het bedrijfsleven. En dat zegt
het bedrijfsleven zelf! Het netwerk van contacten met de gemeentelijke organisaties – zowel op
ambtelijk alsook op bestuurlijk niveau – van steden waarmee Arnhem contacten onderhoudt,
maakt in veel gevallen, dat voor bedrijfscontacten de deuren gemakkelijker en sneller opengaan. Goede contacten met collega-gemeentebesturen en -ambtenaren over de grens leiden tot
vertrouwensposities over en weer en bieden daardoor veelal een vruchtbare bodem voor grensoverschrijdende zakelijke contacten van Arnhemse bedrijven en instellingen.’

Ontwikkelingssamenwerking
Zakelijke contacten dus: ‘Uit hierboven is beschreven, blijkt dat de ‘lens’ van de Arnhemse internationale betrekkingen in de afgelopen tijd is ‘scherp gesteld’ op economisch effectieve activiteiten, op activiteiten waarbij zoveel mogelijk (maar niet uitsluitend) win-win situaties ontstaan voor het buitenlandse contact alsmede voor Arnhem zelf.’
En hoe staat het dan met ontwikkelingssamenwerking? De nota van Rob van Herwijnen hierover: ‘Daaruit mag niet worden afgeleid dat op geen enkele wijze meer elementen en vormen
van ontwikkelingssamenwerking in de diverse activiteiten voorkomen. Deze vormen echter geen
uitgangspunt meer voor beleid inzake internationale contacten. De nationale overheid heeft in
de afgelopen jaren vredes- en ontwikkelingsbeleid in toenemende mate haar taak opgepakt.
Door dit landelijk beleid is dit beleidsterrein meer een overheids- en minder een gemeentelijke
verantwoordelijkheid geworden.’
Hier maakt ambtenaar Van Herwijnen – die in de jaren die volgen via het Kabinet van de
burgemeester een centrale positie zal innemen waar het de internationale contacten van de
gemeente Arnhem betreft – een ernstige historische fout. Niet alleen is de landelijke overheid al
sinds 1965 actief op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking (Theo Bot (KVP) was toentertijd de eerste minister voor ontwikkelingssamenwerking, toen nog ontwikkelingshulp geheten). Maar bovendien is het juist de landelijke overheid die de gemeenten al enkele decennialang oproept om op plaatselijk niveau werk te maken van deze vorm van ondersteuning van de
allerarmsten in de wereld. Arnhem als lid van de VNG – die dezelfde oproep doet – en als
mede-oprichter van het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid (PGV) heeft zich uitdrukkelijk aan
deze oproep gecommitteerd. Niet voor niets heeft Arnhem daar in de voorbije jaren prestigieuze
internationale prijzen voor gekregen. Ook het in voorgaande delen al meermaals aangehaalde
Arnhem Appel, in 1994 raadsbreed aangenomen door de gemeenteraad (en sindsdien ook niet
herroepen) verplicht de gemeente tot een actief beleid op de terreinen vrede en ontwikkelingssamenwerking, in nauwe samenwerking overigens met de organisaties die in Arnhem actief zijn
op deze beide terreinen.
Niettemin valt ook voor de heer Van Herwijnen dit beleidsterrein niet helemaal te ontkennen:
‘Maar ten behoeve van het nationale beleid op dit terrein kunnen gemeenten, en dus ook
Arnhem, specifieke gemeentelijke expertise inbrengen in diverse internationale projecten, waarin uitdrukkelijk elementen van ontwikkelingssamenwerking voorkomen. Voorbeelden hiervan
zijn de milieu- en institutionele kennis die vanuit Arnhem beschikbaar wordt gesteld in Bolivia,
of de expertise inzake verschillende facetten van de gemeentelijke organisatie in een project in
Bulgarije.’
Dat collega’s binnen dezelfde dienst als waarin hij zelf werkzaam is, bezig waren met vredesen ontwikkelingsbeleid is hem evenmin ontgaan: ‘In het verleden maakte Bureau Vront (Vredes- en Ontwikkelingssamenwerking) deel uit van de gemeentelijke organisatie. In de
voorjaarsnota van 1997 werd voorgesteld om voor Vredes- en Ontwikkelingsbeleid voorlopig
wel het programmabudget, ca. f 120.000,-, te handhaven, maar de ambtelijke ondersteuning te
beëindigen. Op 1 januari 1999 is definitief een einde gekomen aan deze structuur binnen de
gemeentelijke organisatie en is het Bureau Vront opgeheven.’
Niet genoemd in deze notitie, maar in voorgaande hoofdstukken al aangegeven, is er van dat
programmabudget niet veel meer over van die f 120.000.
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Externe betrekkingen
De tijden zijn veranderd, wil Rob Herwijnen met zijn notitie maar zeggen. Maar dat geldt niet
voor de miljoenen armen in de wereld die de grondstoffen en producten voor het rijke westen
verzorgen, een aspect dat niet alleen ambtenaar Van Herwijnen, maar de gemeente Arnhem als
geheel liever niet hardop gezegd wil hebben.
De eigen portemonnee is in dit tijdsgewricht het
belangrijkste motief voor handelen geworden:
‘Naast de internationale contacten wordt tot de
activiteiten van Externe Betrekkingen eveneens
gerekend de aandacht voor netwerkontwikkeling in de stad en regio en het bieden van een
centraal aanspreekpunt voor subsidie-informatie. Dit laatste voornamelijk gericht op Europese subsidiestromen, maar ook, zij het meer incidenteel, op Haagse contacten en geldstromen.’
Samengevat in vijf onderdelen zal de gemeente
Arnhem de inzet op externe betrekkingen vanaf
2001 gaan richten op: subsidieaanvragen, internationale contacten op basis van win-win
situaties (Croydon, Gera, Hradec Králové in Tsjechië en Wuhan in China), beschikbaar stellen
van expertise aan bedrijven en overheden en ondersteuning van Arnhemse internationaal opererende bedrijven en netwerken.

Reactie vanuit de dienst CEWES op de notitie
De notitie Niets blijft onveranderd krijgt enkele weken na het verschijnen ervan commentaar
vanuit de dienst CEWES en wel in de persoon van Theo Breeuwer. Op 17 november schrijft hij
aan de directeur van zijn dienst, Bob Kooij, dat wat in de notitie over het bestaande Vront-beleid
geschreven staat ‘niet helemaal correct is met de praktijk’.
Verder roept de stringente koersverlegging in de notitie van Rob van Herwijnen blijkbaar ook
intern vragen op: ‘Het college heeft weliswaar besloten om het ambtelijk ondersteunings-bureau
Vront op te heffen, maar ook is aangegeven, dat een aantal bestaande contacten (bijv. ArnhemKimberley) voortgezet moet worden. Ook blijft de subsidieregeling van kracht en het daarbij
behorende programmabudget wordt gecontinueerd (zij het gekort).
De dienst CEWES heeft deze overblijvende taak overgenomen en vanaf het jaar 2000 is
hiervoor ook een beperkte capaciteit bij de sector MO ingeruimd.’
Tevens wijst CEWES – zij het terloops – op het bestaan van het Platform Arnhem Mondiaal dat
waar het toch externe betrekkingen betreft, überhaupt niet in de notitie van Rob van Herwijnen
wordt genoemd: ‘Achter het Platform Arnhem Mondiaal gaat een rijke schakering schuil van
allerlei werkgroepen, stichtingen etc., die zich met vrede, veiligheid of milieuvraagstukken
bezighouden.’
Wel wijst Theo Breeuwer er in zijn reactie op dat er inderdaad geen sprake meer is van sturend
gemeentelijk beleid op deze terreinen en sluit hij zich aan bij de vraagstelling in de notitie Niets
blijft onveranderd over ontwikkelingssamenwerking: ‘Willen we als gemeente blijvend investeren in deze tijd van wereldwijd communiceren?’

Reactie Platform Arnhem Mondiaal
Het Platform reageert in januari 2001 op de nota wanneer na aandringen bij de dienst Economische Zaken genoeg exemplaren ontvangen zijn om uit te delen aan de Platformleden. Na bespreking ervan in de vergadering van 24 januari, gaat nog diezelfde avond een brief van secretaris en waarnemend voorzitter Ed Bruinvis uit aan de opsteller van de notitie, Rob van Herwijnen: ‘Allereerst willen wij uw aandacht vestigen op het feit dat het landelijk vorm geven aan het
vredes- en ontwikkelingsbeleid niet impliceert dat dit beleidsterrein daarmee ‘meer een overArnhem Mondiaal
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heids- en minder een gemeentelijke verantwoordelijkheid geworden’ is (p.3). Minister Pronk
heeft bij zijn bezoek aan Arnhem in maart 1998 nog eens gewezen op het belang van gemeentebesturen om een aktief vredes- en ontwikkelingsbeleid te voeren en lokale aktiviteiten op het
gebied van duurzame ontwikkeling vooral in een mondiaal kader te blijven bezien. Ook minister
Herfkens benadrukte bij haar bezoek aan Arnhem in december vorig jaar het grote belang van
gemeenten om internationale solidariteit te betuigen en de plaatselijke bevolking daarin te stimuleren. In het u bekende ‘Arnhem Appel’, in 1994 raadsbreed geaccordeerd, staan deze terreinen en taken ook uitdrukkelijk als vormen van solidariteit geformuleerd. Het in de jaren 80
vormgegeven gemeentelijk beleid op het gebied van internationale samenwerking ging ook uitdrukkelijk van deze solidariteitsgedachte uit. De in de nota ‘Niets blijft onveranderd’ aangehaalde stedenband met Gera bijvoorbeeld is indertijd opgezet om de vredesgedachte tussen
Oost en West vorm te geven en niet vanwege ‘economisch getinte activiteiten over en weer’
(p.6).’
In de drie pagina’s lange brief wordt ook stilgestaan bij de band die de gemeente Arnhem is
aangegaan met de miljoenenstad Wuhan in China: ‘In de nota ‘Niets blijft onveranderd’ worden
deze kontakten geformuleerd als ‘vriendschappelijke samenwerking, die zich met name richt op
economisch profijt voor beide steden’. Het
Platform vraagt zich af of er naast economisch profijt niet ook andere vormen van
samenwerking mogelijk zouden zijn, maar
dan gericht op de verbetering van de mensenrechtensituatie in China. Al in 1999 heeft
ons Platform hierover vragen gesteld in de
commissie Economische en Sociale Zaken
en gewezen op rapportages van Am-nesty
International. Het toegezegde ant-woord
van de commissie laat nog altijd op zich
wachten, maar behoeft voor de Bestuursdienst natuurlijk geen reden te zijn
zich niet met de problematiek van de mensenrechten in China bezig te houden.’
De brief gaat vervolgens in op de overige stedenbanden die Arnhem heeft maar die in de notitie
van de Bestuursdienst niet aan de orde komen: Arnhem-Lima en Arnhem-Kimberley. ‘Ook deze
initiatieven zijn onzes inziens toch de moeite van het omschrijven waard wanneer een overzicht
wordt gegeven van de externe betrekkingen van Arnhem.’
De brief eindigt behalve met een conclusie, ook met een voorstel: ‘Het lijkt het Platform Arnhem Mondiaal zinvol om in het totaalbeeld van stedenkontakten die de gemeente Arnhem kent,
een inhoudelijke bijdrage te leveren. Wij bieden deze medewerking bij het daaraan vormgeven
de Bestuursdienst aan. Wij zouden dan ook graag zien dat deze diskussiebijdrage als een eerste
aanzet daartoe wordt beschouwd.’

Reactie gemeente Arnhem
Het beantwoorden door de gemeente Arnhem van brieven en adviezen van het Platform lijkt een
verbetering te hebben ondergaan zoals in een vorig hoofdstuk al is opgemerkt, want op 1 maart
2001 schrijft Bern Lauriks, hoofd Welzijn, Educatie en Sport (WES) van de dienst CEWES, aan
het Platform: ‘Naar aanleiding van de reactie die het Platform Arnhem Mondiaal heeft gegeven
op de nota Externe betrekkingen, ‘Niets blijft onveranderd’, bericht ik u het volgende.
Uw reactie is een duidelijke aanvulling op de hierboven genoemde nota. De nota ‘Niets blijft
onveranderd’ is onlangs door het College besproken. Het College is van mening dat de ombuiging van het beleid met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking scherper omschreven moet
worden en dat de nota aangevuld moet worden met datgene wat er nog verder op dit terrein gebeurt. Omdat de activiteiten van het Platform Arnhem Mondiaal onder de verantwoordelijkheid
van de dienst CEWES vallen, zal mevrouw Ram contact opnemen met de opsteller van de nota
om uw opmerkingen en aanvullingen in de nota te verwerken.’
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Of Lidia Ram de opmerkingen van haar sector Welzijn kwijt heeft gekund aan de Bestuursdienst en of de heer Van Herwijnen die inbreng serieus heeft genomen is niet meer te achterhalen; het een en ander heeft zich buiten het zicht van het Platform afgespeeld. Maar het tekent
de Bestuursdienst dat op de inbreng van het Platform niet meer is gereageerd.

Hoofdstuk 10

Novi Sad of toch niet?
Niet geheel toevallig zoals we hebben kunnen lezen in het hoofdstuk over het jaarplan 20002001, besluit de Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU) in november 2000 om ‘Novi
Sad’ tot centraal jaarthema te kiezen voor de activiteiten van de stichting in 2001. Aansluiting
bij activiteiten rond de stedenband tussen Arnhem en Gera zou in principe ook nog mogelijk
zijn geweest, want in dezelfde maand brengt een delegatie van de Partnergesellschaft GeraArnheim een bezoek aan Arnhem. Initiatiefnemer is de Werkgroep Gera van de Stichting
Jumelage Arnhem, die ook het programma voor het vierdaagse verblijf verzorgt. De nadruk die
de werkgroep echter legt op de culturele uitwisseling maakt het voor het Platform niet eenvoudig om die aansluiting ook daadwerkelijk te realiseren. Kees Theeuwes, voorzitter van de werkgroep Gera in zijn uitnodiging aan het Platform om aanwezig te zijn bij de verwelkoming van
de Duitse gasten: ‘Tijdens hun bezoek aan Arnhem zal er een rondleiding door de binnenstad
van Arnhem zijn, bezoeken zij de TV- en radiostudio’s van Omroep Gelderland, worden bezoeken gebracht aan een reisburo, scholen, een bouwonderneming, een sportvereniging, een
winkelcentrum en aan het Airborne Museum. Ook de Sinterklaasaankomst in Arnhem op zaterdag 18.11.00 zullen zij van nabij mee kunnen maken.’ Het Platformbestuur zal nog wel voor een
welkomstwoord voor de acht delegatieleden zorgen, maar daar blijft het bij.
Kees Kentin van de IJU heeft inmiddels (14 november 2000) een rondschrijven voltooid waarin
hij zijn gedachten over het Novi Sad-jaar de vrije loop laat: ‘Aansluitend bij het thema van de in
september gehouden vredesweek ‘Vrede in de stad’, zou je wellicht kunnen bedenken, dat die
vrede dan niet gereserveerd zou dienen te worden voor de stad Arnhem, maar dat die ook wel
gedeeld zou kunnen worden met bijv. Novi Sad en dat je dat delen ook wel zou kunnen doen samen met zustersteden als Gera (en Croydon?) en zusterprovincies als Lublin, en waarom ook
niet met Târgovişte: mensen in die steden hebben nog geen decennium geleden afscheid genomen van een systeem dat zij als onderdrukkend ervaren hebben en voltooien hun gewenningsproces aan wat wij hier democratie noemen. Met andere woorden ‘Vrede in de stad’ zou een
project kunnen worden waarin betrokkenen uit Arnhemse vredesgroepen in gesprek zouden kunnen raken met mensen uit Novi Sad.’
Eerdere pogingen echter om in contact te treden
met bekenden in Novi Sad zijn tot dan toe vergeefs geweest. Kees Kentin in diezelfde brief:
‘De IJU-kommissie Joegoslavië had eerder nogal wat contacten in Novi Sad, maar de meesten
daarvan zijn het land ontvlucht. In elk geval
hebben we ze recentelijk schriftelijk niet kunnen
bereiken. Ook toen ik laatst zelf in Novi Sad
was, heb ik niet de mensen kunnen bereiken die
ik had willen bereiken: de tijd dat ik er was, was
ook te kort om ’n intensieve speurtocht te houden.’
Kortom, in hoeverre maakt het idee om in 2001 een grootschalige bijeenkomst te houden met
onder meer mensen uit Novi Sad – belangrijk onderdeel immers van het jaarplan 2000-2001 –
een redelijke kans van slagen? Het zal voor het Platform een open vraag blijven.
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Hoofdstuk 11

Trek de Groene Grens, de DAVID-alliantie
en wapenhandel in de Rijnhal
Op de Platformvergadering van 22 november 2000 valt na de brief van de stichting IJU dus
weinig over de voortgang van het Novi Sad-project te melden. Maar ook de discussie over de
verzelfstandiging van het Platform stagneert. Daaraan is het voorstel van het dagelijks bestuur
debet dat het idee oppert om ter wille van een doorwrochte onderbouwing van het jaarplan
2000-2001, de jaarplannen en begrotingen van de afzonderlijke Platformorganisaties te vragen.
Daarmee zou de politiek getoond kunnen worden om wat
voor activiteiten het in het
Platform gaat en wat de jaarlijkse kosten daarvan zijn, zo
luidt de achterliggende gedachte. Wellicht dringt het
dan tot de fracties in de gemeenteraad door hoe er door de lidorganisaties aan de uitbouw van het vredes- en ontwikkelingswerk in de stad getrokken wordt. Op deze novembervergadering blijkt aan dat verzoek nog
maar door vier organisaties te zijn voldaan (Milieudefensie, de stichting Doca, Werkgroep
Arnhem e.o.-Kimberley en de Gehandicaptenraad). Ondertussen gaat het werk bij de aangesloten organisaties wel ‘gewoon’ door. Zo zet Milieudefensie zich in om met de campagne Trek
de Groene Grens een eind te maken aan de alsmaar voortgaande asfaltering van Nederland: ‘Te
gemakkelijk gaan in Nederland polders en open gebieden verloren door de bouw van nieuwe
woonwijken, bedrijventerreinen en autowegen. We willen de groene grens trekken, een grens
om de bestaande bebouwing heen. We willen de ruimte die nu al bebouwd is efficiënter gaan
gebruiken. Als we dat doen, kunnen we de open groene ruimte sparen en behouden.’
In dat kader voert de Arnhemse afdeling van Milieudefensie in deze periode actie tegen het
kappen van bomen langs de Schelmseweg (nodig
volgens de gemeente Arnhem om Burgers’ Zoo beter bereikbaar te maken voor toeristen) en de bebouwingsplannen van het gebied ten noorden van
de Beukenlaan dat als bestemming natuurgebied
heeft. De eerste actie met beperkt succes (er sneuvelt een aantal bomen door de aanleg van een rotonde), de tweede met meer succes, want het gebied
blijft onbebouwd.
De Stichting Grondvest introduceert in deze periode
het actieplan van De Alliantie Voor Inspiratie en
Duurzaamheid (DAVID) dat in augustus 2000 wordt
opgesteld door kleinere organisaties in het land met
de bedoeling gezamenlijk een vuist te maken ter
bescherming van ‘mensenrechten en van de rechten
van toekomstige generaties, beschermen van milieu,
gezondheid, natuur en andere levende wezens,
werken aan de vrede en onderlinge solidariteit.’
De gedachte achter het landelijke initiatief is om tot
een raamwerk gekomen waarmee sterker aan de
weg kan worden getimmerd dan de organisaties afzonderlijk kunnen. Ondanks de veelbelovende
naam is het echter juist de enorme diversiteit die ertoe leidt dat het raamwerk niet effectief
wordt. Getrokken door de Utrechtse Stichting Aarde houdt de alliantie het nog een paar jaar vol
tot het in 2004 een stille dood zal sterven. Wim Sweers van Stichting Grondvest ziet er in
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november echter nog wel brood in en kondigt op de Platformvergadering van die maand aan om
in februari 2001 een café-avond te organiseren om de Platformleden te activeren tot deel-name,
maar de leden hebben te veel aan hun eigen hoofd om tot deelname aan weer een nieuw
samenwerkingsverband over te gaan en in Arnhem komt DAVID dan ook niet tot ontwikkeling.

Wapenhandel in de Rijnhal
Ook de stichting Doca laat in die novembermaand weer van zich horen wanneer de stichting
met het bericht naar buiten komt dat onder het mom van schietsport, wapenhandel plaatsvindt in
de Rijnhal. Het betreft een jaarlijkse activiteit van de stichting Schietsport Informatie Weekend
(SIW) die dit jaar voor het eerst in Arnhem wordt gehouden.
De politie, die net de campagne Heb ’t lef. Wapens weg heeft gevoerd met het doel burgers ertoe
te bewegen de vele illegale wapens in Nederland (niet alleen vuurwapens maar ook messen en
honkbalknuppels) in te laten leveren, is not amused met dit initiatief van de Rijnhal. Wanneer de
stichting bij de politie informeert of de Rijnhal over de juiste vergunningen beschikt voor dit
evenement, verleent zij Doca dan ook alle medewerking om een kijkje in de Rijnhal te nemen
door een speciaal toegangsbewijs uit te schrijven. Daar is op haar beurt de stichting SIW weer
niet blij mee want die ziet de bui al hangen wanneer een kritische bezoeker een kijkje in de
schietsportkeuken komt nemen. De Docabestuurder wordt dan ook de toegang tot de hal ontzegd waarna de politie tussenbeide moet komen. Uiteindelijk slaagt Doca erin om in de hal een
grote hoeveelheid informatiemateriaal te verzamelen waaruit nog dezelfde dag een informatiebulletin wordt samengesteld, dat daags erop in de serie PTW-Info’s voor het landelijk Platform
tegen Wapenhandel (PTW) wordt uitgebracht.

Raadscommissie Welzijn
Deze uitgave wordt vervolgens als bijlage gebruikt bij het inspreken op de bijeenkomst van de
raadscommissie Welzijn op 20 november 2000: ‘Op 17, 18 en 19 november jl. werd in de Rijnhal het zogeheten Schietsport Informatie Weekend gehouden. Door een tip uit de vredesbeweging werd ondergetekende op de hoogte gebracht van de werkelijke aard van dit evenement, namelijk wapenhandel. In mijn funktie van sekretaris
van het Platform Arnhem Mondiaal en in die hoedanigheid
de gemeente adviserend op het terrein van onder meer vrede
en veiligheid, heb ik kontakt opgenomen met de Amsterdamse organisatie van het evenement en heb ik toegang verzocht
tot de beurs.’
In enkele zinnen doet Ed Bruinvis, ditmaal dus in zijn functie van Platformbestuurder, verslag aan de commissie van
wat zich in de Rijnhal afspeelde met het advies ‘dit evenement niet langer in de gemeente Arnhem toe te staan en
daartoe met de Rijnhal en de Arnhemse politie sluitende
afspraken te maken.’
Wethouder Jantien Vlam, voorzitter van de commissie, zegt
toe nader onderzoek naar het voorval te zullen doen en het
onderwerp in te brengen in het college-overleg.
De Arnhemse Courant pakt de kwestie op in de editie van 24
november 2000. Onder de kop ‘Gemeente onderzoekt schietbeurs in Rijnhal’ schrijft verslaggever Joris Polman: ‘Het is
niet waarschijnlijk dat de organisatie van de driedaagse manifestatie van schietclub SIW 2000
zich niet aan de regels heeft gehouden, denkt commissielid J. Soek (AOV/Unie 55+). ‘De
discussie die we moeten voeren gaat niet over de regelgeving, maar over de wenselijkheid van
dergelijke evenementen in de Rijnhal. Bovendien vind ik het raar dat de pers geweigerd is bij
deze beurs.’
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Blijkbaar hebben dus ook journalisten gepoogd het schietsportweekend te bezoeken. Verslaggever Polman hierover in het betreffende artikel: ‘De schietsport lijkt zich meer en meer te wentelen in geheimzinnigheid. Een verslaggever van deze krant werd zondag bij de deur geweigerd.
De formele reden was dat hij geen lid was van een schietvereniging. Maar een woordvoerder
van de organisatie beet hem ook toe dat de schietsport meer negatieve verhalen in de pers niet
kan gebruiken.’

De Rijnhal
Al met al zal het toch nog bijna een jaar duren voordat de kwestie tot gemeentelijk handelen
leidt. Strikt genomen heeft de gemeente Arnhem niets te zeggen over de programmering van de
Rijnhal, zolang de stichting die de hal exploiteert zich tenminste aan wet- en regelgeving houdt.
Maar omdat er sinds de opening van het gebouw als sporthal in december 1971 een nauwe band
is gebleven tussen de exploitant en de gemeente Arnhem, ligt de zaak iets genuanceerder. Daarop doelt Bob Kooij, hoofd van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling van de dienst CEWES,
wanneer hij op 10 september 2001 aan directeur
Jan van der Sloot van Stichting Rijnhal Arnhem
schrijft: ‘Vorig jaar is op 17, 18 en 19 november in
de Rijnhal het ‘Schietsport Informatie Weekend’
georganiseerd, oftewel de wapenbeurs. Ondanks
dat het evenement voldeed aan alle strenge vergunningseisen en voorschriften, heeft de wapenbeurs
tot de nodige discussie geleid in de samenleving.
Onder andere heeft de stichting Dokumentatiecentrum Arnhem in de raadscommissie Welzijn, Educatie en Sport haar ongenoegen kenbaar gemaakt dat het mogelijk is om in Arnhem een wapenbeurs te organiseren.
Uit het oogpunt de stad zo veilig en leefbaar mogelijk te maken én te houden, ligt het voor de
hand om verkoop van wapens niet te stimuleren. Het is een zorgelijke ontwikkeling dat steeds
meer mensen zich gaan bewapenen. Vorig jaar heeft de politie het initiatief genomen om wapenbezit terug te dringen met onder andere de campagne ‘Wapens weg’.
Wij willen ons dus niet mengen in de programmering van de Rijnhal. Maar desondanks doen
wij u een dringend verzoek om een volgende wapenbeurs of soortgelijk evenement niet op te
nemen in de programmering van de Rijnhal.’
Voor zover directeur Van der Sloot niet al eerder heeft geconcludeerd dat het (laten) organiseren
van het Schietsportweekend in ‘zijn’ hal een slechte zet was, zo zal deze brief van sectorhoofd
Kooij hem daartoe wel overtuigd hebben.
De SIW laat zich niet evenwel meteen uit het veld slaan. In 2007 zal de stichting het opnieuw in
Arnhem proberen, ditmaal onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) en als onderdeel van het kampioenschap luchtdrukschieten op het sportcentrum
Papendal. Maar ook deze presentatie, verafgelegen van het centrum van Arnhem, ontgaat de
stichting Doca niet en het zal wederom tot een (papieren) confrontatie leiden tussen de beide
stichtingen Maar het is wel meteen de laatste keer dat de SIW zich in de stad vertoont en enkele
jaren later zal de organisatie ter ziele gaan.
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Hoofdstuk 12

Platform Arnhem Mondiaal wordt vereniging
Op het eerste oog lijkt er rond de jaarwisseling van 2000 op 2001 niet veel te veranderen in het
Platformwerk. Minister Eveline Herfkens voor Ontwikkelingssamenwerking (PvdA) brengt op
2 december 2000 een bezoek aan Arnhem als gast van de Evert Vermeer Stichting Werkgroep
Gelderland. Als voormalig voorzitter van de Evert Vermeer Stichting (EVS) kent ze de stichting goed en hoewel zij als opvolgster van Jan
Pronk het roer op het ministerie omgooit (het
aantal donorlanden wordt gehalveerd en een land
komt alleen nog in aanmerking voor ontwikkelingshulp wanneer het goed bestuur toont), is de
band met het EVS op het gebied van internationale solidariteit intact gebleven. Van de kant van
het Platform wordt een aandeel in de discussie
geleverd, maar tot uitbouw van de contacten
komt het niet, ook al omdat Stefan Verwer als
voorzitter van de Werkgroep Gelderland geen
mogelijkheid meer ziet een aandeel te leveren in
het project Arnhem Duurzaam, zoals in een eerder hoofdstuk al aan de orde kwam.
Rond de jaarwisseling wordt ook afscheid genomen van Theo Breeuwer als contactambtenaar en
neemt Lidia Ram, net als Theo Breeuwer werkzaam bij de dienst CEWES, zijn functie over.
Voor de Gehandicaptenraad verandert er wel veel: de organisatie wordt per 1 januari zelfstandig en verhuist van het KAB-gebouw aan de Velperweg naar het pand van de Sociaal Pedagogische Dienst (SPD) aan de Trans. Deze verzelfstandiging zal later in het nieuwe jaar echter
aanleiding zijn om het lidmaatschap van het Platform stop te zetten.
Daarentegen springt het Platform bij wanneer het regiovervoer van gehandicapten steeds meer
kwaliteit verliest en de Gehandicaptenraad naar het middel van een open brief aan het gemeentebestuur grijpt om die misstand aan te pakken. Platformsecretaris Ed Bruinvis in een steunbrief
van 7 februari 2001 aan de raadscommissie Economische en Sociale Zaken: ‘De klacht van de
Gehandicaptenraad Arnhem treft ons des temeer daar deze organisatie sinds een half jaar adspirantlid van ons Platform is. Wij hebben de vertegenwoordigers van deze raad als betrokken
en serieuze mensen leren kennen. Wij vinden het schrijnend dat nu door hen opnieuw aktie moet
worden gevoerd om zaken op orde te krijgen die al lang op orde hadden moeten zijn, gezien de
organisatorische en financiële mogelijkheden die Arnhem op dit vlak heeft.
Wij verzoeken de commissie dan ook haast te maken bij het oplossen van dit probleem en zien
uw antwoord tegemoet.’
Nog jarenlang zullen de vervoersproblemen met de Regiotaxi blijven bestaan, ondanks herhaalde waarschuwingen van de kant van het gemeentebestuur aan het vervoersbedrijf.

Verzelfstandiging Platform definitief
Aan het begin van het nieuwe jaar worden binnen het Platform plannen gesmeed om het
naderend 15-jarig bestaan in een wervend jasje te steken. De discussie gaat tussen een voorstel
van Aris Kon en Jaap Huurman om daarbij eens flink uit te pakken (met een prijskaartje van
dertienduizend gulden) of om – op voorstel van Kees Kentin – een kleinschalige activiteit te
organiseren die dichter bij de burger staat. Contactambtenaar Lidia Ram geeft aan een voorkeur
te hebben voor de tweede variant, die naar haar inschatting een betere kans maakt op medefinanciering door de gemeente Arnhem dan een dure jubileumviering.
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Allerlei aanknopingspunten voor een festiviteit bieden zich in die eerste drie maanden van 2001
aan: de Werkgroep Arnhem e.o.-Kimberley heeft zich omgevormd tot een stichting (de stichting
Cooperation between the Netherlands and KIMberleY, kortweg CONKIM), de stichting
Internationale Jeugduitwisseling (IJU) doet een geslaagde poging een hulptransport naar Bosnië te organiseren, daarbij voorgefinancierd door de stichting Doca die daar de aanschaf van een nieuwe computer voor uitstelt. En het Platform zelf dat de discussie rond de door de gemeente Arnhem gewenste
verzelfstandiging afsluit met het besluit om een formele vereniging te worden. Buiten dit alles – maar
niet onbelangrijk gezien de secretariële en bestuurlijke werkzaamheden van de stichting Doca voor het
Platform – haalt de dienst Sociale Zaken en Arbeid (SZA) bakzeil in de kwestie rond het
stopzetten van de uitkering van Ed Bruinvis en biedt de dienst hem een ID-baan aan op basis
van minimumloon. Hoewel het bij deze zogeheten Instroom-Doorstroombanen gaat om het
opdoen van arbeidservaring om daarmee een betaalde baan elders te vinden, is het duidelijk dat
de stichting met dit laatste niet akkoord zal gaan. Mede dankzij een positief advies vanuit de
dienst CEWES (Lidia Ram), wordt de regeling getroffen voor onbepaalde tijd. Ook het standpunt van de advocaat van de gemeente Arnhem tijdens een van de rechtszittingen in de procedure die de stichting Doca heeft aangespannen dat het handelen van de dienst SZA ‘niet de
schoonheidsprijs verdient’, draagt tot dit besluit bij.
Met de toezegging op zak kan Doca ook weer voluit verder met de afhandeling van het proces
van verzelfstandiging van het Platform. Dat proces komt in een stroomversnelling op basis van
een document dat Nicole Klein Middelink (Milieudefensie), Roswitha Franze (Amnesty International), Wim Sweers (Stichting Grondvest) en Bert Oostveen (Vredeswerkgroep ArnhemZuid) opstellen.
Het stuk is een soort blauwdruk voor de wijze waarop het Platform in de toekomst als zelfstandige organisatie verder kan, inclusief de taken die daarbij centraal staan: ‘Het Platform Arnhem Mondiaal (PAM) is een vereniging gebaseerd op ideële gronden, bestaande uit maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties die in Arnhem actief zijn op het gebied van duurzame ontwikkeling. Met duurzame ontwikkeling wordt een wereldwijde situatie bedoeld, waarin economische, ecologische en sociale ontwikkelingen met elkaar in evenwicht zijn. Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige
generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Voor het
PAM betekent dit een duidelijke relatie tussen vraagstukken op het gebied van mensenrechten,
ontwikkelingssamenwerking, vrede en milieu.’
In de op deze wijze geformuleerde doelstelling van het Platform is de definitie van duurzame
ontwikkeling te herkennen die de Noorse premier Gro Harlem Brundtland gaf in haar onvolprezen Brundtland-rapport van 1987. Maar hoewel het Platform deze definitie van duurzame
ontwikkeling ten volle onderschrijft, zal de statutaire Platformdoelstelling uiteindelijk toch
anders worden geformuleerd on recht te doen aan de historie van het Platformwerk die uitdrukkelijk bij vredesvraagstukken ligt. In het concept van de statuten die de vier vertegenwoordigers
opstellen, zien we wel de middelen terug die het Platform al sinds de beginjaren in praktijk
brengt en ze zullen dan ook vrijwel ongewijzigd in de statuten worden overgenomen:
‘De vereniging stelt zich ten doel op ideële grondslag:
- Mondiale bewustwording van de Arnhemse bevolking te stimuleren.
- De thema’s vrede, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en milieu op de politieke agenda van de gemeente Arnhem te plaatsen en de gemeente hieromtrent te adviseren en te stimuleren.
- Onderlinge samenwerking tussen maatschappelijke organisaties in Arnhem te bevorderen.
- Stedencontacten te onderhouden op ideële grondslag, waar mogelijk in samenwerking met de
gemeente Arnhem.’
Wanneer het Platform op 18 april 2001 weer bijeenkomt, staat het besluit tot verzelfstandiging
uiteraard centraal op de agenda. Het contact met notaris H.J.M.G Tielens van kantoor CMS
Derks Star Busmann Hanotiau is dan al gelegd en het concept van de akte van oprichting ligt op
Arnhem Mondiaal

532

Stichting Doca

tafel. Over de aldus gepreciseerde doelstelling zijn de Platformleden het al snel eens en slechts
voor wat betreft details wordt nog tussentijds een keer met het notariskantoor overlegd. Op 10
juli 2001 is de inschrijving bij de Kamer van Koophandel een feit en gaat het Platform Arnhem
Mondiaal vanaf die datum als vereniging door het leven.
Alleen, de oproep aan Platformvertegenwoordigers om zich voor een bestuursfunctie aan te
melden, levert geen nieuwe bestuursleden op en met Ed Bruinvis als de nieuwgekozen voorzitter – maar tevens secretaris – en Aris Kon als penningmeester, gaat het Platform met een
minimale bestuurssamenstelling die zomer een nieuwe fase in.
Op 17 juli 2001 meldt Ed Bruinvis dit feit aan wethouder Jantien Vlam die het beleidsterrein Welzijn
in haar portefeuille heeft: ‘De leden van het Platform hebben unaniem gekozen voor de verenigingsvorm als rechtspersoon. In dat kader zijn
conceptstatuten opgesteld die op de ledenbijeenkomst van het Platform van 30 mei jl. zijn geaccordeerd waarna de statuten op 9 juli de notaris hebben gepasseerd. U treft een kopie van de statuten
bijgaand aan.
Het Platform Arnhem Mondiaal is vervolgens op
10 juli bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, waarbij als eerste twee bestuurders de heer
Aris Kon als penningmeester en ondergetekende
als secretatis/voorzitter zijn aangemeld.
In het najaar zal het Platform Arnhem Mondiaal
zijn 15-jarig bestaan vieren. Dat zal ook het
moment zijn waarop het Platform zijn positie als
NGO nadrukkelijk naar buiten zal brengen. Aan
een programma wordt op dit moment gewerkt, van
vorderingen daaromtrent zal ik u op de hoogte houden.’
Een brief met dezelfde inhoud wordt op die datum ook verzonden aan Lidia Ram, de
contactambtenaar van het Platform bij de dienst CEWES van de gemeente en de leden van de
raadscommissie Welzijn, Educatie en Sport.
Gezien de band met en de inzet voor de gemeente Arnhem op vredes- en ontwikkelingsgebied
zou een reactie met een felicitatie of een wens voor de toekomst van gemeentewege richting
Platform voor de hand liggen, maar college, gemeenteraad noch raadscommissie reageren op de
bekendmaking van de verzelfstandiging.

Hoofdstuk 13

Lokale Duurzaamheidsspiegel 2001
In het voorjaar van 2001 komt het verzoek van de Nationale Commissie voor Internationale
Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) om in alle gemeenten van Nederland de
editie 2011 van de Lokale Duurzaamheidsspiegel te houden. Dit onderzoek naar de gemeentelijke inzet op het gebied van duurzaamheid is voor wat betreft Arnhem al tweemaal uitgevoerd
door de Werkgroep Arnhem Duurzaam en de werkgroep krijgt dus voor de derde maal dit
verzoek van het NCDO. Blijkbaar is men op het kantoor in Amsterdam wel te spreken over de
aanpak door de Arnhemse werkgroep ondanks dat men daar uit de rapportage heel goed weet
hoeveel stof die aanpak in de Arnhemse burelen heeft doen opwaaien. De werkgroep zelf heeft
echter zijn bedenkingen bij een derde onderzoek in zo korte tijd. Liever hadden de leden een
onderzoek om het jaar gezien in plaats van ieder jaar. Niet alleen vanwege de grote hoeveelheid
werk en de wissel die daarmee op de leden wordt getrokken die naast hun inzet voor het project
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immers ook hun andere werk moeten doen. Bovendien schatten zij in dat er in één jaar niet heel
veel veranderd zal zijn in de resultaten. Het zou beter zijn, is hun idee, om de betreffende gemeentelijke diensten meer tijd te geven om voorgestelde verbeteringen te implementeren.

Andere opzet
Niettemin besluiten de leden aan het verzoek van het NCDO te voldoen, maar daarbij een andere opzet te volgen dan in de twee voorgaande jaren. Om te beginnen wordt de coördinatie
binnen de werkgroep verdeeld: Nicole Klein Middelink neemt de regie over het Spiegelonderzoek voor haar rekening, Jack Stoop zal de Autovrije Dag in september coördineren en Ed
Bruinvis zal het onderzoek naar militaire productie in de regio Arnhem afronden. Weliswaar
zijn de eerste resultaten van dit onderzoek al in het najaar van 2000 gepresenteerd zoals we in
een voorgaand hoofdstuk hebben gezien, maar het onderzoeksrapport zelf wacht nog op voltooiing. Ellen Karis, het vierde werkgroeplid tenslotte, zal opnieuw een poging doen om de website
Arnhem Duurzaam te bouwen. Pogingen daartoe in het voorgaande
jaar leverden niet het gewenste resultaat op zoals we eerder zagen.
Maar dat is niet de enige wijziging in het functioneren van de
werkgroep. Na ampel beraad wordt namelijk besloten om voor de
uitvoering van het Spiegelonderzoek Arnhemse organisaties te
vragen die ‘feeling’ hebben met de Lokale Duurzaamheidsspiegel.
Per thema zou een organisatie uitgenodigd kunnen worden die zijn
werkterrein op of rond dit thema heeft, is daarbij het idee. Zo zou
het mes aan twee kanten kunnen snijden: de organisatie zelf brengt zijn eigen kennis in en
profileert zich daarmee ook bij de gemeente (waarmee meteen ook het draagvlak van de Spiegel
vergroot wordt). Omgekeerd kan de gemeente haar voordeel doen met de kennis en ervaring die
bij een dergelijke organisatie aanwezig is. Toch blijken niet alle benaderde organisaties voor
deze aanpak te willen of kunnen kiezen. Jack Stoop hierover in zijn verslag van de eerste vergadering van de werkgroep in het nieuw jaar op 11 januari: ‘De volgende groepen hebben toegezegd om mee te doen: Kerk en Vrede, Novib/Unesco, Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid, Humanistisch Verbond, Bahá’í Gemeenschap, Lokale Minima Bond, IVN, Doca en Milieudefensie. Er
doen ook een paar groepen niet mee: Vluchtelingen-Werk, Eco Team Centrum Gelderland en de
Vogelwerkgroep.’
In april, zo wordt afgesproken, zal met het interviewen van de gemeentelijke diensten worden
begonnen en in juli zullen de resultaten bij het NCDO worden ingeleverd. Om de deelnemende
groepen de tijd te geven zich in de materie n te lezen, wordt al op 15 januari een bijeenkomst
belegd waar de deelnemers worden bijgepraat over de geschiedenis van de Spiegel en waar de
aanwezigen het Spiegelrapport over 2000 krijgen uitgereikt. Op deze vergadering wordt ook de
verdeling per thema gemaakt en het tijdpad uitgezet richting te presenteren resultaten. Voor het
gemak worden de deelnemende organisaties buiten de werkgroep onder de noemer ‘Spiegelgroep’ geschaard.
Voor het overige zijn het dezelfde onderdelen in het werkplan 2001 van de werkgroep die we in
beide voorgaande jaren al tegenkwamen: de stichting Doca zorgt wederom voor een jaargang
Info Arnhem Duurzaam en voor wat betreft het internationale karakter van duurzame
ontwikkeling zal in oktober aansluiting worden gezocht bij de op stapel staande viering van het
15-jarig bestaan van het Platform Arnhem Mondiaal. Omdat het Platform het plan heeft opgevat
om bij deze viering gasten uit te nodigen uit steden waar Arnhem een stedenband mee heeft, kan
onderzocht worden wat de ervaringen van deze steden zijn op het gebied van Lokale Agenda 21.
Het idee zal echter snel verlaten worden door tijdgebrek, terwijl de Info Arnhem Duurzaam
onder druk komt te staan door een dalende oplage en abonnees die hun abonnementsgeld niet
betalen. (Uiteindelijk zal deze maandelijkse Info van de stichting Doca nog tot en met 2004
verschijnen en daarna met de Info Arnhem Mondiaal worden samengevoegd.)
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Aanbod gemeente Arnhem
Het is Linda Moniharapon, werkzaam bij de dienst Sociale Zaken en Arbeid van de gemeente
Arnhem, die begin 2001 namens deze dienst de Werkgroep Arnhem Duurzaam het aanbod doet
om iemand op ID-basis in dienst te nemen die de werkgroep bij het vele werk kan assisteren.
Deze In- en Doorstroomregeling – voordien ook wel Melkertbaan genoemd – zou de gemeente
aan een werkeloze minder kunnen helpen terwijl voor de financiering ervan grotendeels bij het
Rijk kan worden aangeklopt. Ongetwijfeld speelt met dit aanbod het conflict mee dat in het
voorjaar van 2000 rond de tweede editie van de Lokale Duurzaamheidsspiegel de verhoudingen
met (maar ook binnen) de gemeente op scherp heeft gezet.
Met deze perikelen echter nog vers in het geheugen besluit de werkgroep om af te zien van dit
aanbod. Nicole Klein Middelink in haar brief van 12 januari 2001 aan Linda Moniharapon: ‘Na
overleg te hebben gepleegd met de overige leden van de Werkgroep Arnhem Duurzaam kan ik u
meedelen dat onze werkgroep geen gebruik zal maken van deze regeling om de volgende redenen.
Uw dienst heeft de werkzaamheden van onze werkgroep gedurende de afgelopen 1½ jaar
ernstig tegengewerkt. In het najaar van 1999 is de coördinator van onze werkgroep 3 maanden
lang een bijstandsinkomen onthouden, omdat hij voorrang gaf aan zijn werkzaamheden voor
onze werkgroep boven de bureaucratische werkwijze van uw dienst.
Afgelopen voorjaar heeft uw dienst geweigerd om deel te nemen aan het landelijke onderzoek
Lokale Duurzaamheidsspiegel, dat in Arnhem door onze werkgroep werd gecoördineerd.
Daardoor leverde onze werkgroep een onvolledig onderzoeksrapport af bij het NCDO. En
voorts heeft uw dienst dit rapport na toezending van
onze kant bij het oud papier gedeponeerd.
Van een gemeentelijke dienst die zo met betrokken
en kritische burgers omgaat wenst onze werkgroep
geen financiële regelingen te ontvangen. U ontvangt
daarom het aanvraagformulier blanco retour met
het verzoek de heer Zuidema (regie) en mevrouw
Van Haarst (directie) hierover in te lichten.’
Dit inlichten is gebeurd gezien de brief die Hans
Zuidema, sectorhoofd en plaatsvervangend directeur
bij de dienst Sociale Zaken en Arbeid (vanaf januari
2001 dienst Inwonerszaken geheten) namens directeur Trees van Haarst op 22 januari aan Nicole Klein Middelink terugschrijft:
‘Op uw verzoek is onder mijn aandacht gebracht uw brief van 12 januari 2001. In deze brief
geeft u aan dat er, vanuit voor u van belang zijnde overwegingen, geen gebruik zal worden gemaakt van de bij uw organisatie onder de aandacht gebrachte stimuleringsregeling vrijwilligerswerk. Wij hebben hiervan kennisgenomen.
In uw brief verwijst u naar een aantal onderwerpen. Ik constateer dat over deze onderwerpen
eerder correspondentie heeft plaatsgevonden tussen uw organisatie en/of de heer Bruinvis en
dat hierbij op dit moment geen nieuwe punten aan de orde zijn.
De door u vermelde onderwerpen zijn afgedaan in eerdere correspondentie. Om deze reden ga
ik op genoemde onderwerpen niet in. Wel merk ik op dat ik het betreur dat deze correspondentie
voor u klaarblijkelijk niet heeft geleid tot wijziging of nuancering van eerder door uw organisatie ingenomen standpunten.’
Dat de boosheid binnen de werkgroep na een jaar nog zo diep zit dat zelfs een aanbod van een
gesubsidieerde kracht door de leden wordt afgewezen, toont aan hoe zwaar bureaucratie kan
ingrijpen in het welzijn van mensen die zich moeite getroosten om verbeteringen aan te brengen
in de maatschappij om hen heen. Een probleem van alle tijden weliswaar en bepaald niet
beperkt tot de ambtenarenstad Arnhem, maar wel een probleem van zeer hardnekkige aard.
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Vertraging bij derde editie Lokale Duurzaamheidsspiegel
De uitvoering van de derde editie Lokale Duurzaamheidsspiegel loopt echter vertraging op wanneer blijkt dat het NCDO niet alle enquêtevragen op tijd af heeft. Bij een informeel bezoek dat
werkgroeplid Ed Bruinvis op 21 februari 2001 om die reden aan het NCDO brengt, blijkt er binnen dit adviesorgaan een verschil van mening te bestaan over hoe duurzame ontwikkeling in
Nederland het best kan worden aangepakt. De pragmatici stellen dat vooral aansluiting gezocht
moet worden bij wat binnen de gemeenten aan lokale duurzaamheid leeft, terwijl de idealisten
meer uitgaan van het mondiale karakter van duurzaamheid.
Wanneer de enquêtevragen in april echter nog steeds niet gereed zijn, ontstaat binnen de Spiegelgroep onrust. Men heeft zich ingelezen en tijd vrij gemaakt om met de werkgroep mee te
doen in het bevragen van gemeenteambtenaren, maar nu het allemaal zo lang duurt ebt het
enthousiasme weg. Dit heeft zijn weerslag op de werkgroep waarbinnen spanning ontstaat over
hoe je met dit probleem om moet gaan. Moet je vasthouden aan de afspraak dat pas initiatief
richting Spiegelgroep wordt ondernomen zodra er nieuws van het NCDO te melden valt? Of
moet je pogen het enthousiasme te redden door als werkgroep ook tussendoor van je te laten
horen ook al valt er nog geen echt nieuws te melden?
Wat de zaak er nog ingewikkelder op maakt, is dat inmiddels
op provinciaal niveau een project gestart is met de naam Leren
voor Duurzaamheid 2000-2003. Uit navraag blijkt dat dit
onderzoeksproject een groot aantal overlappende vragen heeft
met de Lokale Duurzaamheidsspiegel. Mochten provinciebesturen dus overgaan tot het ten uitvoer brengen van dit project
onder de gemeenten in hun provincie, dan worden de gemeenteambtenaren dus van twee kanten met vragen bestookt. Iets
waar ze met hun overdaad aan dagelijks werk beslist niet op
zitten te wachten. Tot overmaat van ramp wordt het vele werk
Jack Stoop te veel en ziet hij in april zich gedwongen om de
coördinatie van de Autovrije Dag uit handen te geven.

Uitvoering derde editie Lokale Duurzaamheidsspiegel
Pas in de laatste week van april kan de Spiegelgroep worden bericht dat met het Spiegelonderzoek kan worden begonnen: ‘Het heeft even geduurd, maar hier is dan het nieuws waarop jullie
zaten te wachten: de NCDO-vragen zijn gereed! En dus is het tijd om weer eens met elkaar om
de tafel te gaan zitten en een draaiboek op te stellen voor het uitvoeren van de Lokale
Duurzaamheidsspiegel 2001.’
Als datum wordt 7 mei voorgesteld en de bijeenkomst wordt gehouden in het Gemeentelijk
Informatiecentrum. Maar de werkgroep laat in het rondschrijven meer weten: ‘Geheel tot onze
verrassing namelijk blijkt de Provincie Gelderland begin dit jaar ook een duurzaamheidsonderzoek te hebben uitgevoerd in Gelderse gemeenten, waaronder Arnhem. De neerslag daarvan
hebben jullie kunnen lezen in de Info Arnhem Duurzaam van maart. Behalve het feit dat we van
dit onderzoek niet op de hoogte waren en er via de gemeente Wageningen van hebben moeten
horen, mankeerde er ook het nodige aan de door de gemeentelijke diensten verstrekte antwoorden. Zoiets roept om een reactie en we doen jullie het voorstel om dat rapport na te lezen en
daar waar kanttekeningen zijn te plaatsen dit te doen. We kunnen deze kanttekeningen vervolgens meenemen bij de te houden interviews met de gemeenteambtenaren.’
Om de kosten van het onderzoek – en dan met name de drukkosten van het Spiegelrapport – te
kunnen financieren, wordt een beroep gedaan op het gemeentelijk budget voor welzijn, maar
ondanks herhaalde verzoeken bij de raadscommissie Welzijn wordt het subsidieverzoek niet in
behandeling genomen. Een subsidieaanvraag bij het NCDO levert evenmin iets op. Op 22 mei
bericht contactpersoon Serge Colon: ‘De NCDO moet u helaas ervan op de hoogte stellen dat
aanvragen voor het Fonds Lokale Agenda 21 dit jaar niet meer in behandeling kunnen worden
genomen wegens uitputting van het budget. De NCDO heeft de afgelopen jaren middelen beschikbaar gesteld voor het fonds op voorwaarde dat voldoende uiting wordt gegeven aan de
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mondiale dimensie van duurzaamheid. Ook dit jaar draagt de NCDO substantieel bij. Het
ministerie van VROM heeft dit jaar echter minder geïnvesteerd in het fonds en het VSB-fonds
heeft van participatie afgezien.’
Al met al is het dus een moeizame start van deze derde editie van het Spiegelonderzoek, maar
het weerhoudt de deelnemers er niet van om in mei met de interviews te beginnen. Om echter
overbelasting van de gemeentelijke diensten te voorkomen wordt het volgende afgesproken,
aldus de notulen van de bijeenkomst van 7 mei 2001: ‘De vragen die ook in Leren voor Duurzaamheid terugkomen en goed beantwoord zijn, leggen we niet meer voor aan de gemeenteambtenaren. De vragen uit Leren voor Duurzaamheid die volgens ons fout beantwoord zijn,
leggen we opnieuw voor. Voor het overige stellen we alle Spiegelvragen die niet terugkomen bij
Leren voor Duurzaamheid. Daarnaast is er ruimte voor aanvullende vragen.’
Om te benadrukken dat het Spiegelonderzoek ondanks de
aanvaring een jaar eerder met de dienst Sociale Zaken en
Arbeid, geen negatief etiket draagt, wordt door de werkgroep
gewezen op positieve contacten met ambtenaren. Uit
hetzelfde verslag dat Nicole Klein Middelink heeft opgesteld:
‘De afgelopen 2 jaar heeft de Werkgroep Arnhem Duurzaam
goede contacten met een aantal ambtenaren opgebouwd. Belangrijk is dat dit zo blijft. Deze week stuurt de Werkgroep
Arnhem Duurzaam een brief naar de gemeenteambtenaren
waarin we de Lokale Duurzaamheidsspiegel nogmaals aankondigen en tegelijkertijd aangeven dat we op de hoogte zijn
van het onderzoek Leren voor Duurzaamheid. Ook neemt de
werkgroep contact op met het NCDO om te zien of het zinvol is of zij een nieuwe brief naar de
gemeente Arnhem sturen.’

Resultaten derde editie Lokale Duurzaamheidsspiegel
Wanneer de leden van de Werkgroep Arnhem Duurzaam en de Spiegelgroep elkaar op 18 juni
weer treffen, is het Spiegelonderzoek grotendeels uitgevoerd en rest alleen nog het interview
over het onderdeel ‘Lokale economie’. Vooruitlopend op het eindresultaat wordt al wel van gedachten gewisseld over de presentatie. De twee voorgaande edities werden in de gemeenteraad
gepresenteerd, maar Nicole Klein Middelink als coördinatrice van het Spiegelonderzoek, stelt
voor om het dit jaar groter – en vooral breder – aan te pakken. Wellicht dat het Filmhuis, volksuniversiteit De Coehoorn of anders Musis Sacrum kan worden afgehuurd voor een debat, in elk
geval een ruimte die minder hoogdrempelig is dan de raadszaal. Misschien ook dat plaatselijke
politici te porren zijn om zitting te nemen in een forum om toe te lichten waarom het in Arnhem
op het gebied van duurzaamheid gaat zoals het gaat. Voordat het echter tot een daadwerkelijke
invulling van deze ideeën komt, besluit zij met haar inzet voor de werkgroep te stoppen. Het
vele werk en de spanningen binnen de werkgroep zijn haar te veel geworden. Maar ook Jack
Stoop worstelt met tijdsdruk. Hij heeft een vaste baan geaccepteerd bij de Gehandicaptenraad
Arnhem, maar dat werk blijkt meer van hem te vergen dan hij had verwacht. Wel besluiten hij
en Nicole Klein Middelink om de onderdelen waarover zij de coördinatie op zich hebben
genomen (respectievelijk de Autovrije Dag en het Spiegelonderzoek) af te maken. Omdat het
Ellen Karis evenmin lukt om haar project (het bouwen van de website Arnhem Duurzaam) te
realiseren, dreigt er een vacuüm te ontstaan binnen de Werkgroep Arnhem Duurzaam. In een
poging te redden wat er te redden valt, doet Ed Bruinvis (die de coördinatie heeft over het project Militaire productie in de regio Arnhem) het voorstel om de Spiegeleditie op een voor de
deelnemers aantrekkelijke manier af te sluiten. In het verslag van de werkgroepbijeenkomst van
20 juni waarin deze kwestie aan de orde komt, wijst hij erop ‘dat duurzame ontwikkeling een
zaak is die niet in een paar jaar tot resultaten leidt en veel inzet vraagt. Doca heeft in ’97 het
initiatief tot Lokale Agenda in Arnhem genomen en zal het werk dus ook blijven uitvoeren.’
Maar de inzet van de Spiegelgroep dient in zijn ogen ook gehonoreerd te worden. Uit het verslag van het werkgroepoverleg hierover: ‘In tegenstelling tot 1998 en 1999 is er in 2000 niets
aan afsluiting van het jaar gedaan. Daarom zal Ed een plan bedenken waarmee de evaluatie
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van het werk van de Spiegelgroep voor met name die mensen zowel zinvol als leuk afgesloten
kan worden. De kosten daarvan zullen door Doca opgebracht worden. Misschien dat de Spiegelgroepleden aanbieden om volgend jaar opnieuw mee te doen, mits er tenminste een 4e Spiegeleditie op lokaal gebied wordt gehouden door het NCDO.’
De gezamenlijke maaltijd die de stichting Doca zoals aangekondigd, organiseert en waartoe een
restaurant wordt gereserveerd, zal evenwel de laatste keer zijn dat de Spiegelgroep in die samenstelling bijeenkomt. Wel zal de dienst CEWES van de gemeente Arnhem alsnog de lopende
kosten als kopieerkosten, porto en dergelijke vergoeden. Het onderwerp zelf komt echter niet
meer op de agenda van de raadscommissie.

Presentatie resultaten derde editie Lokale Duurzaamheidsspiegel
Het is maandag 3 september 2001 wanneer de Werkgroep Arnhem Duurzaam vijf minuten
spreektijd krijgt om de gemeenteraad van Arnhem op de hoogte te brengen van de resultaten
van de derde editie van de Lokale Duurzaamheidsspiegel. De score is dan al doorgegeven aan
het NCDO waar inmiddels ook al het eindrapport van het
Arnhemse onderzoek ligt. De overige exemplaren (80 stuks)
worden die avond uitgedeeld aan het college van B&W, de
raadsleden en de aanwezige pers.
Na eerst Pauline Krikke te hebben gefeliciteerd met haar
installatie die avond als de nieuwe burgemeester van Arnhem
(zij zal dat tot 1 juli 2013 blijven), schetst Ed Bruinvis doel en
werkwijze van de Lokale Duurzaamheidsspiegel om vervolgens over te stappen op de Arnhemse score: ‘Hoe staan we er
nu in Arnhem voor? Wordt in onze gemeente op beleids- èn op
uitvoeringsnivo voldoende gedaan om bijvoorbeeld de kwaliteit van het water te garanderen? Wordt er een goed sociaal
beleid gevoerd? Is er een goed afvalbeleid? Wordt er duurzaam gebouwd? Wordt er zorgvuldig met de natuur omgegaan? En bovenal, worden burgers en hun organisaties ook
daadwerkelijk betrokken bij dit beleid? Kortom, dames en heren, is men zich er in Arnhem op ambtelijk en politiek nivo
voldoende van bewust dat er bij lokaal handelen mondiaal
gedacht moet worden? Het antwoord is een wat treurigstemmend ‘nee’. Aan het onderzoek in
Arnhem hebben elf verschillende organisaties deelgenomen en na invulling van de vragenlijsten
en het optellen van de behaalde cijfers, bleef Arnhem steken op 134 uit 240 punten. Dat is nog
net geen zes. Dat moet (en kan) veel beter.’
Na aangegeven te hebben dat ditmaal de aanbevelingen uit het rapport helemaal voorin de
bundel zijn geplaatst opdat ze de lezer niet kunnen ontgaan, gaat Platformvoorzitter Bruinvis ter
afsluiting andermaal in op de noodzaak om als gemeente buiten de geijkte kaders te denken:
‘Het gaat namelijk primair om bewustzijn van de problematiek, om betrokkenheid en vervolgens
natuurlijk om het nemen van maatregelen. Want zoals milieuvervuiling niet ophoudt bij de gemeentegrens, zo stoppen de gevolgen van massaconsumptie en 24-uurs ekonomie, wapenhandel,
energieverspilling, grondstoffenverkwisting en de tegenstellingen tussen arm en rijk evenmin bij
plaatsnaambordjes. Ik hoef u dat ook eigenlijk niet te vertellen, u weet dat allemaal wel. Maar
wij merken als Werkgroep Arnhem Duurzaam te weinig gemeentelijke betrokkenheid bij deze
problematiek en geven in ons rapport ook aan dat dat een van de belangrijkste redenen is waarom Arnhem opnieuw met zo’n magere score op de landelijke lijst komt.’

Afsluiting derde editie Lokale Duurzaamheidsspiegel
De leden van de Werkgroep en de Spiegelgroep komen na afloop van de raadsvergadering bij
elkaar in een restaurant in het centrum van Arnhem. De bijeenkomst is louter informeel van
aard, want twee weken eerder, op 15 augustus om precies te zijn, is een evaluatiebijeenkomst
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gehouden waarop ieder zijn of haar ervaringen met het onderzoekswerk kwijt kon. Uit het verslag dat Jack Stoop opmaakt van deze bijeenkomst: ‘Iedereen vond de interviews goed verlopen,
leerzaam en leuk om te doen. Je krijgt een kijkje in de keuken van de gemeente en dat kan
interessante inzichten opleveren. Vaak is het zo dat de gemeente ergens wel aan doet maar er
geen beleid op heeft. Dan krijgen ze geen punten. Ook het omgekeerde komt voor. Ed legt uit
dat de Werkgroep om deze reden de interviews zo uitgebreid doet. Antwoorden zijn zelden zwart
of wit en door ambtenaren de mogelijkheid te bieden hun antwoorden toe te lichten, ontstaat
een genuanceerd beeld. Het algemene beeld is verder dat de ambtenaren erg ‘open’ spraken en
nergens probeerden de zaken beter voor te doen dan ze zijn of de puntenscore gunstig te beïnvloeden.’
Op deze evaluatievergadering komt tevens het idee terug om meer te doen rond de presentatie
van het eindrapport dan alleen een toespraak in de raadszaal. Echter zowel het voorstel om een
debat te organiseren met raadsleden als het idee om op andere bijeenkomsten (bijvoorbeeld
tijdens een al op de rol staand gesprek met de wethouder over koopzondagen) de noodzaak van
duurzaamheid en het Spiegelresultaat in te brengen, vindt geen vervolg in de praktijk. Net zomin overigens als het idee om ergens in de stad een actie te houden rond duurzaamheid,
vergelijkbaar met de actie bij AkzoNobel in het kader van de week ‘Vrede in de Stad’ waarover
in het volgende hoofdstuk wordt bericht.
Behalve de evaluatie die binnen de Spiegelgroep plaatsvindt, is er ook de optelsom die het
NCDO houdt van de ingezonden resultaten van het Spiegelonderzoek. Die optelsom leidt ertoe
dat Breda – net als in 2000 – als winnaar wordt uitgeroepen van de Lokale Duurzaamheidstrofee
2001.

Hoofdstuk 14

Vrede in de Stad
Op de Platformvergadering van 7 maart 2001 is Anna Wolthaus namens de Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU) te gast. Zij presenteert het plan om in de week van 10 tot 17 juni in
internationaal verband een serie activiteiten in Arnhem te houden rond het thema Vrede in de
Stad.
Samen met jongeren uit Oost-Europese landen, zo is het plan, zullen allerlei invalshoeken van
het thema uitgewerkt worden, van film tot stille tocht en van videojournaals tot meditatiesessies.
Samen met de dan nog op stapel staande derde editie van de Lokale Duurzaamheidsspiegel en
het geplande lustrumfeest in het najaar, is de invulling van het jaarplan 2000-2001 compleet.
Alle drie onderdelen zullen vervolgens succesvol worden afgerond zoals we in dit en de
volgende hoofdstukken zullen zien. In het kader van de verzelfstandiging van het Platform
kunnen de leden deze successen ook wel gebruiken.

Arnhem en Tsjechië
Twee dagen nadat Anne Wolthuis van de Stichting IJU het Vrede in de Stad-plan in het
Platform presenteert, stuurt het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid (PGV) – Arnhem zal in
2001 voor het laatste jaar lid zijn van dit landelijk samenwerkingsverband – een brief uit waarin
een oproep tot verfrissende ideeën wordt gedaan. Martijn Klem van het PGV: ‘De directe
aanleiding tot deze brief is het feit dat de Landenkring (Tsjechië/Slowakije) zich wil vernieuwen
met verfrissende ideeën en nieuwe leden voor de stuurgroep. Omdat de Landenkring het platform is voor gemeenten en stichtingen met een band in Tsjechië en Slowakije, bestaat zij bij de
gratie van de inzet van deze gemeenten en stichtingen. Deze brief is dan ook een oproep aan u
om met uw inzet, enthousiasme, ideeën en plannen actief bij te dragen aan de vernieuwing van
de Landenkring!’
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De gemeente Arnhem heeft inderdaad contact met een stad in Tsjechië (), maar dat contact,
daterend uit 1992, is voornamelijk economisch van aard. Nadat de Muur in 1989 was gevallen,
kon de Tsjechische stad ondersteuning van haar bedrijfsleven wel gebruiken, terwijl Arnhem wel oog
had voor investeringen in Oost-Europa. Al snel
blijkt de wisselwerking echter niet zo’n succes en
staat de samenwerking tussen beide steden op een
laag pitje. Maar ondanks het opmerkelijke toeval dat
beide initiatieven – de Stichting IJU die met nieuwe
ideeën komt en de PGV die nieuwe ideeën nodig
heeft – vrijwel tegelijkertijd het Platform bereiken,
komt niemand op het idee om beide initiatieven met
elkaar te combineren.
Hradec Králové (Tsjechië)

Vrede in de Stad
Wel sluit de Stichting Doca zich aan bij het initiatief van de Stichting IJU om met een publiciteitsactie aandacht te vragen voor Vrede in de Stad. Uit de gezamenlijke persverklaring van
beide organisaties: ‘Vandaag, vrijdag 6 juli 2001, vragen de Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU) en de Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca) aandacht voor vrede in
de stad. Enerzijds vrede als de aanwezigheid van leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid. Anderzijds vrede als afwezigheid van militaire industrie en wapenhandel.’
In die laatste zin is duidelijk de inbrenng van Doca te herkennen die zich, zoals we in enkele
voorgaande hoofdstukken al konden lezen, vaker inzette om Arnhem en omgeving vrij te maken
van wapenhandel.
De persverklaring vervolgt: ‘Om die reden zal vandaag met circa 20 jongeren een ‘feestelijke’
fietstocht gehouden worden naar de producenten van militaire onderdelen: AkzoNobel en Twaron Products in Arnhem. Voor de poort van beide bedrijven zullen de deelnemers doeken beschilderen over het thema ’Vrede in de Stad’. De deelnemers komen uit steden waarmee Arnhem kontakten onderhoudt: Gera (Duitsland), Lublin (Polen) en Târgovişte (Roemenië). Na het
schilderwerk zal met de bedrijfsleiding in discussie worden gegaan over de noodzaak om tot afbouw te komen van de wereldwijde militaire produktie. De doeken zullen daarbij aan de bedrijfsleiding worden aangeboden.’

Reacties van de pers
De actie van de beide organisaties mag zich verheugen in een ruime belangstelling van de kant
van de pers. De Arnhemse Courant meldt nog diezelfde middag onder de kop ‘Actie voor vrede
bij Akzo’ dat ‘Voor Akzo werd gekozen omdat het bedrijf verven en lakken levert voor oorlogsschepen, straaljagers, raketten en militaire
voertuigen. Acordis produceert een kunstvezel
die wordt gebruikt in vliegtuigonderdelen, pantservoertuigen, kogelwerende vesten en legerhelmen. Militaire productie en wapenhandel bedreigen volgens de organisatie de wereldvrede.
‘Ze leggen met name op ontwikkelingslanden
een enorme druk. Door wapenaankopen in burgeroorlogen komen gezondheidszorg, onderwijs
en sociale structuren in ontwikkelingslanden
niet goed van de grond’.’
Twaron kunstvezel
Dagblad de Gelderlander zal de dag erna verslag
doen van het ophangen van een spandoek aan de brug die vanaf de Velperweg naar het
hoofdkantoor van AkzoNobel leidt. Onder de kop ‘AkzoNobel is gewaarschuwd’ schrijft de
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verslaggever: ‘Dit is een actie, een protest. ‘Ik ben tegen militarisme’, zegt de 32-jarige Willy.
Samen met vijf Polen en twee andere Roemenen is hij al enkele dagen te gast in Arnhem.
Internationale Jeugduitwisseling staat er op het programmaboekje en vandaag gaat het om
‘Vrede in de stad’. Daar weet de 50-jarige activist Ed Bruinvis, sinds jaar en dag de horzel in
de pels van de Arnhemse multinationals, alles van. Gisteren trad hij op als gastheer voor
deelnemers van de Stichting Jeugduitwisseling en dat resulteerde in het stellen van een daad
tegen de aanwezigheid van militaire productie in Arnhem: AkzoNobel en Teijin (voorheen
Acordis).
Voordat de buitenlandse gasten en hun Arnhemse begeleiders vanuit Sint Marten met versierde
fietsen oprukten naar de multinationals, werden ze eerst bijgepraat door Bruinvis, die sinds het
eind van de jaren tachtig de Stichting Dokumentatiecentrum leidt. Hij ‘onthulde’ dat speciale
verf van Akzo Nobel onder andere voor raketten en militaire wagens wordt gebruikt en de
Twaron-vezel van Teijin voor helmen en bepantsering.
Reden om in het geweer te komen. Ludiek dat wel. Met ballonnen en beschilderde spandoeken.
Tevoren was bovendien met de Akzo-directie afgesproken wat er op het actieprogramma stond
en zo kon het gebeuren dat vestigingsdirecteur J. Wilton met de hoofden van de afdelingen
voorlichting en bewaking, precies op tijd over de brug kwamen om een petitie in ontvangst te
nemen. AkzoNobel is gewaarschuwd.’

Hoofdstuk 15

Afbouw Anti-Discriminatie Bureau
Ondanks de succesvolle uitvoering van twee van de drie onderdelen van het jaarplan 2000-2001
(de Lokale Duurzaamheidsspiegel en de actieweek Vrede in de Stad), blijft het Platform zich
ook in 2001 weer geconfronteerd zien met ongewenste ontwikkelingen in de stad op het gebied
van vrede en ontwikkeling.
In april kan nog een positief advies aan de gemeentelijke dienst CEWES uitgebracht worden
wanneer de Stichting Inter-Actie een subsidieaanvraag van f 2.000 doet voor een slotmanifestatie in en rond de Salvatorkerk in Arnhem-Zuid
met als thema Jongeren samen solidair. Deze
manifestatie, in samenwerking met het Jeugdwerkbureau LAVA en het Arnhems Studentenpastoraat, heeft als doel ‘dat jongeren zich in
deze actie (het inzamelen van geld voor een door
henzelf te bepalen doel) uitspreken over solidariteit, begrip en samenwerking tussen (jongeren
uit) verschillende culturen en religies in de
stad.’
Salvatorkerk
Opmerkelijk feit bij deze actie is de deelname
van De Geweldig Express. De truck met trailer is
de voormalige Arnhemse Vredesbus die tien jaar eerder voor het symbolische bedrag van een
gulden aan de gemeente Utrecht is verkocht en sindsdien door de Stichting Vredeseducatie
regelmatig wordt omgebouwd rond de thema’s democratie, (anti-)racisme, vrede en burgerzin.
Uit het advies van het Platform aan Lidia Ram van de dienst CEWES van 25 april 2001: ‘Het
thema lijkt ons ondersteuning waard, gezien het feit dat discriminatie een nog altijd voorkomend kwaad in onze maatschappij is. De gerichtheid op de Arnhemse jeugd en de plaats van
handeling (Arnhem-Zuid en nu eens niet het centrum in Arnhem-Noord), het door jongeren zelf
laten kiezen wat de bestemming is van een door hen in te zamelen bedrag en de inzet daarbij
van De Geweldig Express, zijn wat ons betreft doorslaggevend voor een positief advies.’
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Afbouw ADB
Maar zo positief als dit advies uitpakt, zo negatief is vervolgens het besluit van de gemeente
Arnhem om de subsidiëring van het Anti-Discriminatie Bureau (ADB) te staken. Weliswaar
handelt het zich in de nota van 4 mei 2001 nog om een ‘bespreekstuk’, maar de teneur is
duidelijk: de gemeente Arnhem wil ook van deze vorm van maatschappelijke ondersteuning af.
Ambtenaar Marian Kauffman van de dienst CEWES in haar nota aan B&W: ‘Als onderdeel van
het antidiscriminatiebeleid is binnen het welzijnsbeleid jarenlang een voorziening gesubsidieerd, die zich richtte op klachtenafhandeling en signalering, het antidiscriminatiebureau. Al
geruime tijd was er discussie over het rendement van het bureau in de omvang waarin dit was
opgezet. Het aantal klachten dat het bureau voorgelegd kreeg, was niet omvangrijk, ook de signalering leidde niet tot aanwijzingen over structurele bronnen van discriminatie. Al eerder werd
een deel van de gemeentelijke middelen teruggenomen. Eind 2000 is met de Stichting Welzijn
Arnhem, waar het bureau is aangehaakt, gesproken over de mogelijkheid het bureau af te
bouwen, waarbij een melding van klachten mogelijk zou worden binnen het reguliere
werkpakket van de sociale raadslieden.’
In de nota wordt gerefereerd aan de eerder geplande, maar ingetrokken, bezuiniging op de Gehandicaptenraad die in een eerder hoofdstuk al aan de orde kwam. Vasthoudend aan het bedrag
van f 30.000,- waarmee volgens het bestuursakkoord de sector Welzijn gekort dient te worden,
is het nu dus de beurt aan het Anti-Discriminatie Bureau: ‘Gelet op het totale pakket van Stichting Welzijn Arnhem wordt nu gekozen voor het werk van het antidiscriminatiebureau.’
In de toelichting op de B&W-nota wordt gewezen op het dalend aantal klachten bij het ADB
over discriminatie. Voornaamste klacht betreft het deurbeleid bij Arnhemse horecagelegenheden
(waar groepjes jongeren van vaak Marokkaanse en Antilliaanse komaf worden geweigerd. Volgens de betreffende horeca-ondernemers omdat deze groepjes jongeren regelmatig voor overlast
in hun zaak zorgen, volgens de jongeren omdat ze een andere huidskleur hebben.)
Ook wordt in de toelichting bij de nota gewezen op het argument van het ADB dat eerdere
bezuinigingen ertoe geleid hebben dat er te weinig personeel bij het bureau is overgebleven om
aan voorlichting op scholen te doen. Daardoor – en door de afgelegen plek van het bureau in een
industriewijk – is het ADB voor jongeren te weinig herkenbaar om er met hun klachten naartoe
te kunnen komen.
Wat in de nota echter niet aan de orde komt is het feit dat de Sociale Raadslieden helemaal niet
zitten te wachten op extra werk. Door er de afhandeling van discriminatieklachten bij te krijgen,
raakt hun programma overvol met alle gevaren voor een goede dienstverlening van dien.
En wat in de nota ook niet wordt genoemd is dat de f 30.000,- korting waarmee B&W de Stichting Welzijn Arnhem, in casu het ADB, confronteert, grotendeels overeenkomt met het bedrag
is dat het Platform Arnhem Mondiaal enkele jaren eerder welwillend uit zijn budget ter beschikking heeft gesteld voor de opbouw van een anti-discriminatievoorziening in de stad.
Opmerkelijk genoeg komt een ander feit wel aan de orde in de toelichting bij de nota: ‘Het ADB
is thans de trekker van een overleg tussen Openbaar Ministerie, 2 politieregio’s en overige
ADB’s in Gelderland. Uiteraard wordt er door de participanten in dit overleg aangestuurd op
continuering van het ADB in Arnhem. Het is echter niet de taak van een lokale overheid om een
regio-overleg in stand te houden, zeker wanneer Arnhem voor zichzelf geen apart ADB in stand
wil houden. Het initiatief voor een regionaal overleg kan door de andere partijen worden opgepakt.’
De hier gevolgde redenatie vertoont sterke overeenkomsten met de gemeentelijke beargumentering om niet langer een actief vredes- en ontwikkelingsbeleid te voeren: het is niet de taak van
een lokale overheid om dat te doen, anderen (de rijksoverheid, andere instellingen, het
particulier initiatief) moeten dat maar doen. In plaats van de bereikte samenwerking – op
regionaal of internationaal niveau – te koesteren als een vaak met veel moeite bereikt resultaat,
wordt er afstand van genomen en moeten betrokkenen maar zien hoe ze zich redden.
Toch zal de gemeente Arnhem niet zo makkelijk wegkomen van haar verantwoordelijkheid als
gehoopt en dat wordt in de nota eigenlijk al voorzien: ‘Het rijk stuurt aan op regionalisering
van ADB’s (om de zgn. witte plekken waar geen ADB is te kunnen bedienen), maar stelt daarbij
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wel dat de lokale overheden verantwoordelijk blijven voor het financieel in stand houden van
hun ADB.’
Zo gesteld handelt het gemeentebestuur met de afbouw van het ADB dus niet alleen tegen het
rijksbeleid in, maar lijkt de voorgenomen afbouw eerder een kostenpost te gaan worden dan een
bezuiniging, nog afgezien van de frustratie die het besluit veroorzaakt bij het regionaal antidiscriminatieoverleg, de Sociale Raadslieden en het ADB zelf.

Reactie Platform Arnhem Mondiaal
Het bestuur van het Platform neemt op 19 juni 2001 met een brief aan André Moerman van het
ADB contact op over de door het bureau en het Platform te varen koers. Eerdere protesten van
het Platform tegen voorgenomen bezuinigingen op het ADB hebben ertoe geleid dat deze
bezuinigingen werden teruggedraaid. Zal die mogelijkheid er nu ook zijn? En hoe staat het ADB
ten aanzien van een eventuele aansluiting bij het Platform?
Willem Teering, hoofd Maatschappelijke Hulp- en
Dienstverlening van de Stichting Welzijn Arnhem reageert
namens het ADB op 2 juli: ‘De persbe-richten omtrent het
ADB zijn inderdaad correct. Het col-lege van
Burgemeester en Wethouders heeft gemeend met ingang
van 2002 de subsidie voor het ADB af te schaffen. Het
enige argument dat ze daarvoor konden verzinnen was een
laag aantal klachten dat jaarlijks werd ingediend. Men
heeft het niet afgezet tegenover klachten in andere steden,
laat staan op landelijke basis. Wij hebben ons gericht tot
de commissie Welzijn, maar helaas heeft dat niet mogen
leiden tot een wijziging van de voorstellen. We moeten dus
inderdaad vrezen dat dat er vanaf 1 januari geen Anti-Dis-criminatiebureau in Arnhem meer
bestaat.’
Opmerkelijk in het vervolg van de brief is de rol die het provinciebestuur in deze kwestie heeft
en die op gespannen voet blijkt te staan met de voor-nemens van het Arnhemse college: ‘Op dit
moment zijn we in gesprek met de Provincie, die van haar kant uit de gemeente wil stimuleren
om toch een bijdrage te leveren aan het anti-discriminatiewerk in Gelderland. Wij hopen dat
dat tot een doorstart zou kunnen leiden van het ADB. De visie van de provincie sluit ook aan bij
onze visie om meer gebruik te maken van des-kundigheden over de gehele provincie heen; met
daarnaast een Centraal Bureau dat voorlich-ting en dergelijke kan verzorgen. Een en ander zou
ook tot een lager begrotingsbedrag leiden. Het is even afwachten tot hoever dit initiatief van de
provincie gaat leiden. In die zin willen wij ook nog niet uitgebreid naar buiten treden.’
Het ‘even afwachten’ waarover Willem Teering in zijn brief aan het Platform rept, zal uiteindelijk tien jaar duren wanneer het plan van het Rijk om een landelijk dekkend netwerk van antidiscriminatie instellingen te realiseren, ook in Arnhem gestalte krijgt met de vestiging van Art.1
Gelderland-Midden. Het bureau krijgt huisvesting in het gemeentelijk Stadskantoor aan de
Eusebiusbuitensingel alwaar vanuit een onopvallend kamertje in een zijgang van het kantoor het
grenzeloze probleem van de discriminatie bestreden moet worden.

Hoofdstuk 16

11 september 2001
Op dinsdagmiddag 11 september 2011 volgen enkele Platformleden de workshops die de gemeente Arnhem in het Stadskantoor aan de Eusebiusbuitensingel organiseert in het kader van
lokale duurzaamheid.
Arnhem Mondiaal
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Aan het eind van de bijeenkomst verzamelen de deelnemers zich op de bovenste verdieping van
het gebouw waar wethouder van Economische Zaken Jaap van Hensbergen de conclusies van de
workshops zal samenvatten. Bij binnenkomst valt het de deelnemers op dat de wethouder lijkbleek achter de microfoon staat. Van een samenvatting
komt niets meer, hij deelt de aanwezigen namelijk mee dat
zojuist in New York twee passagiersvliegtuigen de beide
wolkenkrabbers (in de volksmond The Twin Towers
geheten) van het World Trade Centre (WTC) zijn
binnengevlogen. Geen ongeluk, maar een aanslag, dat is
meteen duidelijk. Dat de aanslag op het WTC een
onderdeel is van een veel grotere aanslag waarbij ook een
vliegtuig het Pentagon in Washington bin-nenvliegt en een
vierde gekaapt toestel bij Shanksville (Pennsylvania) is
neergestort nadat passagiers hebben ge-probeerd de kapers
te overmeesteren, wordt pas in de dagen erna duidelijk.
Zoals ook de omvang van de ramp pas in de loop van de
week bekend wordt: drieduizend mensen uit negentig
landen vinden de dood, zowel de passagiers van de
vliegtuigen, de werknemers in de geraakte gebouwen als de
vele brandweerlieden die nog geprobeerd hebben te red-den
wat er te redden viel.
De schok van de aanslag op deze 11e september, al snel
daarom Nine eleven genoemd, is wereldwijd enorm. De
negentien daders komen vrijwel allemaal uit Saoedi-Arabië en leiden naar de terreurorganisatie
Al Qaida. Dat de regering Bush meteen hierop de War on terror uitroept, kan op begrip en
instemming rekenen van vrijwel de gehele westerse wereld zonder dat het besef goed lijkt door
te dringen wat deze oorlog tegen het terro-risme inhoudt. Niet alleen volgen aanvallen met
kruisraketten op trainingskampen van Al Qaida in de bergen van Afghanistan, maar over de hele
wereld worden in hoog tempo maatregelen ge-troffen om de bevolking te screenen.
Inlichtingendiensten zien hun budgetten – die juist kleiner waren geworden na Die Wende
(leidend tot de hereniging van Duitsland in 1990) en het einde – althans de sterke reductie - van
de Koude Oorlog, fors stijgen. In hoog tempo worden technolo-gieën in praktijk gebracht om
wereldwijd het dataverkeer te controleren, strenge maatregelen worden ingevoerd over wat wel
en niet in vliegtuigen mag worden meegenomen en als klap op de vuurpijl vindt drie weken
later (op 7 oktober 2001) onder de naam Enduring Freedom de in-vasie van Afghanistan plaats.
Het Talibanbewind, dat weigerde Osama bin Laden als de gedoodverfde leider van Al Qaida
aan de Verenigde Staten uit te leveren, wordt door de coalitie van de VS, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Frankrijk en de zogeheten Noordelijke Alliantie (een verzameling legertjes van
diverse krijgsheren in Afghanistan) in korte tijd verslagen, maar Osama bin Laden zelf weet
Afghanistan te ontvluchten.
Andere gevolgen van deze War on Terror zijn het eenzijdig opzeggen door de VS van het kernwapenverdrag uit 1971 (het zogeheten ABM-verdrag) met Rusland (dat zich verzet tegen het
plan van de NAVO om lange afstandsraketten in Oost-Europa te plaatsen om ‘schurkenstaten’
als Iran te kunnen aanvallen) en de invasie in Irak in maart 2003. Daaropvolgend – al of niet als
reactie op de oorlogen tegen Afghanistan en Irak – volgen jarenlang terroristische aanslagen van
moslimfundamentalisten tegen alles wat westers is en waarbij eveneens duizenden doden vallen.

Reactie vredesbeweging
De reactie van de VS en de NAVO onder leiding van president George W. Bush op de aanslagen in de VS slaat de vredesbeweging in eerste instantie lam. De woede en verontwaardiging
over deze grootste aanslag uit de geschiedenis is breed verspreid en doet mensen beseffen dat
tegen een dergelijke vorm van geweld geen vredesappel opgewassen is. Anderzijds wordt al
snel ingezien dat de militaire reactie alleen maar tot nog meer (en vooral onschuldige) slachtoffers zal leiden.
Arnhem Mondiaal
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Op 22 september 2001, elf dagen na de aanslag, verschijnt een paginagrote advertentie in de
landelijke dagbladen, ondertekend door vijfenvijftig landelijke vredes- en ontwikkelingsorganisaties, waarin de lezers worden opgeroepen met ideeën en voorstellen te komen om ‘in
wereldomvattende samenwerking de principes van mensenrechten en het internationale recht te
verdedigen.’
Wat de opstellers van de oproep aan voelen komen wordt door velen gedeeld zonder echter te
weten wat daartegen te ondernemen: ‘Er dreigt een geweldsspiraal. De gevolgen hiervan kunnen vreselijk zijn voor nog meer onschuldige en kwetsbate kinderen, vrouwen en mannen. Onze
zorg daarvoor is groot. Evenals onze vrees voor een sfeer van polarisatie, voor een wereld die
verdeeld wordt in tegenover elkaar staande kampen waarin mensen en groeperingen elkaar
zonder onderscheid indelen. Het stigmatiseren van mensen en groeperingen en het toenemen
van geweld bedreigen samenwerking en een vrije opbouwende dialoog tussen burgers en gemeenschappen.’
Volgend op deze oproep vindt op zondag 30 september op de
Dam in Amsterdam een manifestatie plaats onder de naam
Tegen de nieuwe oorlog. Organisaties als Kerk en Vrede en
het XminY Solidariteitsfonds wijzen erop dat ook Nederland
zich onder premier Wim Kok in harde bewoordingen uitlaat
als het gaat om een reactie op het geweld van moslimfundamentalisten, maar dat daardoor weinig ruimte voor een
tegengeluid ontstaat. Die ruimte is juist nodig, zo betogen ze,
om mensen die bang zijn dat het oorlog wordt de mogelijkheid te geven met andere voorstellen te komen dan de ogenschijnlijke noodzaak van inzet van zware wapens. Overigens
vinden in deze septembermaand overal in de wereld demonstraties en manifestaties plaats tegen de oorlogsretoriek van
president Bush junior. Zelfs in New York, waar vijfduizend
mensen demonstreren tegen de oorlogszuchtige taal van hun
president en in Washington waar een Mars op het Witte Huis
wordt gehouden in een poging de naderende oorlog tegen Afghanistan af te wenden. Tevergeefs
zoals we hierboven hebben gezien.

Fakkeloptocht door Arnhem
In navolging van Amsterdam, Groningen en Nijmegen wordt ook in Arnhem het idee gelanceerd om een fakkeltocht door het stadscentrum te houden als protest tegen de oorlog in Afghanistan. Het idee is afkomstig van Gerrie Elfrink, de latere
wethouder voor de SP in het Arnhem-se college van B&W,
maar in 2001 nog landelijk voorzitter van de SPjongerenorganisatie ROOD. Hij polst het Platform Arnhem
Mondiaal voor deel-name, maar daar heeft men intussen
ook al gediscussieerd over van wat in Arnhem gedaan kan
worden als protest. Een discussie die overigens niet veel
oplevert zoals Plat-formvoorzitter Ed Bruinvis in zijn
antwoord van 12 oktober 2001 aan Gerrie Elfrink laat weten: ‘Binnen het bestuur van ons
Platform is uiteraard ook van gedachten gewisseld over een tegengeluid. In tegenstelling echter
tot bovenge-noemde universiteitssteden is de linkse beweging in Arnhem in de loop der jaren
gemarginali-seerd geraakt. Bovendien zijn de contacten met allochtone organisaties minimaal.
Dat houdt in dat een oproep tot een vredestocht door het centrum van de stad (koopavond) een
dermate geringe respons kan krijgen, dat het eerder als daad van onmacht ervaren wordt dan
als een manifestatie van verzet.
Een tweede probleem dat wij zagen opdoemen is een mogelijke herhaling van wat zich onder
meer in Amsterdam afspeelde bij de manifestatie tegen de oorlog in Kosovo. Daarbij lieten
nationalistische Serviërs de bijeenkomst uitlopen op een handgemeen. Aangezien veel moslims
de Amerikaanse aanvallen ervaren als een oorlog tegen de Islam, bestaat er het gevaar dat de
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protesttocht meer een etnisch-religieus karakter krijgt dan een overwogen protest tegen oorlog
in het algemeen en tegen Afghanistan in het bijzonder.’
Oprichting Platform Arnhem voor Vrede
Of bovengenoemd standpunt van het Platformbestuur er debet aan is, is nooit duidelijk geworden, maar feit is dat op 5 november 2001 door een aantal Arnhemmers een Arnhems Platform
voor Vrede wordt opgericht. In een rondzendbrief van 13 november schrijft Paula van Hennik
namens dit platform: ‘Het doel van dit platform is het leggen van contacten met mensen die net
als wij de bombardementen op Afghanistan afwijzen, om samen een krachtig ’nee’ tegen deze
oorlog te laten horen. Wij zijn van mening dat de vreselijke gebeurtenissen van de elfde september bestraft dienen te worden, maar dat de wraakacties op de bevolking van een van de armste
landen ter wereld zoals die nu worden uitgevoerd, onaanvaardbaar en zinloos zijn en alleen
zullen leiden tot nog meer onschuldige slachtoffers.’
In de brief wordt verder opgeroepen tot deelname aan een discussieavond op 29 november die
zal plaats vinden na een fakkeloptocht door de binnenstad, een initiatief dat wekelijks herhaald
zal worden tijdens koopavond, zo luidt het plan. De ervaring leert echter dat dit soort protesttochten al snel verlopen tot weinig indrukwekkende groepjes, die – steevast genegeerd door het
winkelende publiek – hun boodschap niet voor het voetlicht krijgen. Vanuit het Platform Arnhem Mondiaal – toch al verbaasd over dit initiatief, want waarom een tweede vredesplatform in
Arnhem en waarom geen aansluiting gezocht bij het al bestaande Platform? – is dan ook weinig
animo voor deelname. Ook de oproep om als Platform Arnhem Mondiaal een manifest te
ondertekenen waarin de oproep van het nieuwe platform wordt verwoord, wordt door de Platformleden met enige verbazing bekeken. Wel zou iedere Platformorganisatie op eigen initiatief
en onder eigen naam tot ondertekening kunnen overgaan, zo luidt het Platformstandpunt.
Namens het bestuur reageert Ed Bruinvis dan ook met de nodige bedenkingen op het voorstel.
Uit zijn brief van 23 november aan Paula van Hennik: ‘In een eerder contact dat ik hierover met
Gerrie Elfrink had (onze brief van 12 oktober jl.), heb ik uitgelegd dat het Platform Arnhem
Mondiaal alleen met een eenduidige mening naar buiten kan treden en bijvoorbeeld een
manifest kan ondertekenen, wanneer daarover unanimiteit heerst onder de aangesloten leden.
Het is dan ook jammer dat de pers verkondigd
heeft (of aan de pers verkondigd is) dat het
Platform Arnhem Mondiaal ‘afgehaakt heeft’ bij
de protesten tegen de oorlog in Afghanistan,
want zo is het natuurlijk niet.
De oorlog roept bij onze Platformleden zonder
uitzondering weerzin op, maar dat doen de
aanslagen in de VS evenzeer. Het dilemma dat
bij een aantal leden wordt gevoeld, is dat de
plegers van de aanslagen niet op vrije voeten
kunnen blijven lopen en dat er dus handelend
opgetreden moet worden om herhaling van dit
soort misdaden door hen te voorkomen.
Over de achtergronden (de ongelijke verdeling van welvaart, de sociaaleconomische repressie
wereldwijd, de grondstoffenroof, kortom de voe-dingsbodem voor terrorisme), hoefden we het in
onze Platformbijeenkomst nauwelijks te heb-ben. Alle bij het Platform aangesloten organisaties
zijn met deze problematiek immers al tien-tallen jaren actief, elk vanuit de eigen invalshoek.’
Vreemd genoeg komt op deze inbreng geen enkele reactie en verdwijnt het Platform Arnhem
voor Vrede even snel en geruisloos als het enkele weken eerder verschenen is.

Dreiging in Arnhem?
Dit alles vindt plaats terwijl het Platform Arnhem Mondiaal de viering van zijn 15-jarig bestaan
voorbereidt. De mogelijkheid om het geplande feest te annuleren met een verwijzing naar de
aanslagen in New York en Washington, wordt door de Platformleden niet in overweging genomen. Het zou ook niet geholpen hebben waar het gaat om de verspreiding van de vredesboodArnhem Mondiaal
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schap, zo menen de leden. Wel komt de gedachte bij hen op dat Arnhem, net als iedere willekeurige stad in het ‘Vrije Westen’, doelwit kan worden van een aanslag uit moslimfundamentalistische hoek. In zijn functie van Platformvoorzitter stelt Ed Bruinvis voor om hierin een standpunt te bepalen en niet af te wachten tot een terreurdaad de stad Arnhem of omgeving ook
daadwerkelijk treft. In een rondschrijven van 22 augustus 2005 aan zijn medePlatformleden stelt
hij: ‘Vraag is natuurlijk of wij het als Platform als onze taak zouden moeten zien om een en
ander in onze eigen (buurt)omgeving te organiseren. Een dergelijk initiatief is namelijk geen
sinecure en geen betere coördinatie in dit soort zaken dan door getrainde organen van de
overheid. Nu het thema ‘oorlog en vrede’ echter zo dicht in onze buurt is gekomen, dringt de
machteloosheid zich op en komt de spijt natuurlijk achteraf wanneer we onverhoopt toch met
aanslagen te maken krijgen en we niet zijn voorbereid op hoe te handelen.’ Als bijlage in zijn
rondzendbrief stuurt hij een lijst met wenken en telefoonnummers mee die in tijd van nood
gebeld kunnen worden.

Hoofdstuk 17

Lustrumviering: 15 jaar Platform
Hoewel het Platform Arnhem Mondiaal pas op 10 juli 2001 onder die naam – en als formele
vereniging – door notaris Tielens wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal
Gelderland, bestaat de organisatie in Platformverband al veel langer, zoals we in het begin van
dit boek hebben kunnen vaststellen. En wel sinds 15 december 1986 om precies te zijn, toen
vertegenwoordigers van de diverse Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties in de
Wereldwinkel aan de Kortestraat bijeenkwamen en tot de oprichting van het Platform Vrede en
Ontwikkeling besloten. Dit op verzoek van de toenmalige wethouder Daan van de Meeberg die
de praktijkkennis van de organisaties goed kon gebruiken om een gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid op te zetten. Vandaar ook de wat ambtelijke naam Platform Vredesbevordering en Ontwikkelingssamenwerking die het Platform in eerste instantie meekreeg en op grond
waarvan vertegenwoordigers uit dat Platform een plaats kregen in de al even ambtelijke
Commissie ad hoc Vredesvraagstukken en Ontwikkelingssamenwerking, in de wandeling al
snel commissie Vredesvraagstukken geheten.
Wanneer het Platform besluit om in het najaar van 2001 een lustrumviering op poten te zetten,
wordt daarmee teruggegrepen op het jaar 1986 en gaat het dus om de viering van het 15-jarig
bestaan.

Programma
De speciaal daartoe in het leven geroepen Werkgroep Lustrumviering, met Kees Kentin van de
Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU) als trekker, komt medio september 2001 met
een kant en klaar programma. En Kees Kentin zal Kees Kentin niet zijn als hij daarin niet
voorstelt om een heel scala aan Oost-Europese gasten uit te nodigen die bij gastgezinnen in Arnhem kunnen worden ondergebracht. Zijn jarenlange ervaring met dit soort uitwisselingsprogramma’s heeft hem niet alleen een bijzondere reputatie opgeleverd, maar – nog belangrijker –
een keur aan Arnhemse gezinnen die keer op keer bereid zijn om voor een of twee weken
jongeren uit landen als Oost-Duitsland, Polen en Roemenië op te nemen.
Ook in het programma dat aan de Platformleden ter beoordeling wordt voorgelegd, gaat het om
jongeren uit die landen: vijf van hen komen uit Lublin in Polen, een stad waarmee het
provinciebestuur contacten onderhoudt, drie uit Gera in de voormalige DDR waarmee Arnhem
een stedenband heeft, drie uit Târgovişte in Roemenië en tenslotte drie uit Novi Sad (Servië).
Het oorspronkelijke idee om ook nog jongeren uit Croydon en Lima te inviteren wordt om
praktische redenen losgelaten: de voorbereidende tijd blijkt daartoe toch te kort.
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Onder de titel Multicultureel leven in een naoorlogse wijk in Arnhem zullen, zo luidt het plan,
een week lang – van 20 tot 29 oktober – bezoeken worden gebracht aan Arnhemse instellingen
op het gebied van cultuur, onderwijs en gezondheidszorg. Voor zowel de inleidende als de
afsluitende dag wordt een kerkgebouw (de Bethlehemkerk) in de wijk Presikhaaf benaderd, met
opzet buiten het centrum van Arnhem gelegen om nu eens andere stadsbewoners in de
gelegenheid te stellen zich bij de feestweek aan te sluiten. Dat Kees Kentin zijn roeping als
pastor door de jaren heen trouw is gebleven, blijkt uit zijn voorstel om de week met een oecumenische dienst te openen en af te sluiten. De niet-kerkelijke organisaties binnen het Platform
gaan daarmee akkoord mits er ook op de eerste dag ruimte overblijft om de nieuwe burgemeester en de pers te ontvangen.
Ook het multiculturele aspect dient nader uitgewerkt te worden. De stichting Doca op 17
september in een reactie op het programma: ‘Multicultureel houdt in dat er inbreng is vanuit
verschillende culturen. Een inbreng die wat ons betreft het nivo van marktkraampjes, muziek en
exotische hapjes dient te overstijgen. Aan onze gasten uit andere landen zou gevraagd mogen
worden dit thema vanuit hun eigen invalshoek te presenteren. Een dergelijk uitgebreid bezoek
zou zowel voor hun als voor ons leerzaam kunnen zijn.’
Het voorstel vervolgens om de Platformorganisaties in te delen bij de begeleiding van de gasten
en bezoekers levert in eerste instantie een beperkt aantal deelnemers op. De stichting Doca
opnieuw, maar nu met commentaar op dit tweede gegeven: ‘Het programma doornemend valt
op dat van de Platformorganisaties alleen IJU, Raad van Kerken, Amnesty, Gehandicaptenraad
en Doca staan ingedeeld. Dat is echt te weinig. We zijn met 17 organisaties aanwezig in het
Platform. Van elke organisatie wordt actieve inbreng verwacht om van deze lustrumweek iets te
kunnen maken. Meld je aan bij Pim Hardijzer, zouden wij willen roepen!’
Pim Hardijzer is de nieuwe administratieve kracht van het Platform met een eigen werkkamer in
een van de dienstenlocaties van de gemeente, terwijl de Gehandicaptenraad Arnhem formeel
nog adspirant-lid van het Platform is met Pim Grooten als
vertegenwoordigster.
De oproep van de stichting Doca zelf echter illustreert een
probleem dat zich door de jaren heen zal laten gelden: hoe
activeer je deelnemers aan een organisa-tievorm als het
Platform? Steeds opnieuw zal blijken dat het lidmaatschap
van een dergelijk samenwerkingsverband geen garantie is
voor een actieve houding. Het feit dat bepaalde personen dan
steeds het voortouw nemen doet op het oog de samenwerking
goed uitkomen, maar is in werkelijkheid juist een blijk van
stagnerende samenwerking. Ook bij het tot stand komen van
het definitieve programma van dit lustrumfeest blijkt dit weer:
‘Doca biedt aan om voor de derde maal een Platformboekje
samen te stellen dat aan het begin van de week aan gemeente,
deelnemers en pers kan worden uitge-reikt. Daarom aan
iedere Platformorganisatie het verzoek om de oude tekst op
aanvullingen door te nemen en die zo snel mogelijk aan Doca
door te geven.’
De vraag dringt zich namelijk op of niet een andere Platform-organisatie eens een nieuw
Platformboekje kan samenstellen. Daarmee is de vraag meteen actueel in hoeverre voortrekkers
binnen dit soort organisaties zichzelf en daarmee de organisatie als zodanig geweld aandoen
door zich telkenmale in deze rol van voortrekker te manifesteren.

Verloop lustrumviering
Op 11 oktober 2001 richt Platformvoorzitter Ed Bruinvis zich schriftelijk tot burgemeester
Pauline Krikke met het verzoek om na een dienst in de Eusebiuskerk (en bij nader inzien dus
niet in de Bethlehemkerk) de lustrumweek te openen: ‘Namens het Platform Arnhem Mondiaal
wil ik u van harte uitnodigen aan deze viering deel te nemen, waarbij wij u tevens zouden willen
verzoeken om op zondag 21 oktober na afloop van de dienst in de Eusebiuskerk, een kort welArnhem Mondiaal
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komstwoord te richten tot de circa 25 gasten uit Lublin, Gera, Târkovişte en Novi Sad. Daarbij
is de voertaal Engels, terwijl tolken aanwezig zullen zijn om de tekst indien nodig nog te
vertalen in het Duits en Roemeens.
Dit verzoek doen wij met enige schroom omdat het een zondagmorgen is, een moment waarop u
mogelijk liever van uw vrije tijd in gezinsverband geniet.’
Helemaal onverwacht komt het antwoord van de burgemeester waarin zij zich excuseert voor
haar afwezigheid, dan ook niet. Alleen verstuurt zij haar reactie pas op 1 november wanneer de
lustrumweek al enkele dagen voorbij is: ‘Aan uw verzoek – om op zondag 21 oktober j.l. tijdens
de georganiseerde bijeenkomst in de Grote of Eusebiuskerk een kort welkomstwoord te spreken
– kon ik helaas niet voldoen, omdat ik reeds andere afspraken in de agenda had staan. Uw
verzoek bereikte mij – eerlijk gezegd – ook aan de late kant.
Vervolgens had ik mijn secretaresse gevraagd dit te melden en in overleg met u naar een zo
mogelijk ander tijdstip in die week daarna te zoeken om wellicht een delegatie van het gezelschap even kort op het Stadhuis te ontvangen. Tot haar zeer welgemeende spijt en op onverklaarbare wijze is dit stuk ergens tussen geraakt, waardoor tijdige afdoening niet meer mogelijk
was. Dit betreuren zij en ik zeer, maar ik hoop dat er wellicht een volgende gelegenheid komt
waarbij ik mijn aandeel kan leveren voor uw organisatie.’
Aan het zoekraken en te laat beantwoorden van post van gemeentewege is het Platform in de
loop der jaren wel ‘gewend’ geraakt en de verhouding met
burgemeester Krikke heeft niet onder dit ‘ergens tussen
geraakte stuk’ geleden, maar het feit dat er geen aanbod
komt om de burge-meester door bijvoorbeeld een
wethouder te vervangen, illustreert alleen maar de
gegroeide af-stand tussen het Platform en het
gemeentebestuur. Maar het Platform leert er ook van dat
uitnodigingen aan het gemeentebstuur niet weken, maar
maanden van tevoren moeten worden verstuurd.
De opening van de week in de Eusebiuskerk vindt niettemin plaats waarbij de toespraak maar door de Platformvoorzitter zelf wordt gehouden en waarbij de dienst wordt
verzorgd door de Oudkatho-lieke Willibrordparochie.
Over het verdere verloop van de lustrumweek tonen alle
betrokkenen zich zeer tevreden. Acht volle dagen zijn de
veertien gasten met hun begeleiders uit het Platform en
hun gastgezinnen in touw om er een succesvolle week van
te maken. Behalve de al genoemde Willibrordparochie die
de openingsdienst organiseert, dragen de buurthuizen P2,
Push en De Snuffelpaal, de peuterspeelzalen Harlekijn,
Pinokkio en De Overkant, de gemeentelijke onderwijsbe-geleidingsdienst (OBD),
onderwijsinstelling De Pasvorm en ouderenzorg SWOA bij aan het succes van deze week.
Verder wordt tijdens die dagen een bezoek gebracht aan het asielzoekerscentrum Presikhaaf, het
verzorgingstehuis Waalstaete, Presikhaaf Bedrijven, de Gehandicaptenraad, een schrijfavond
van Amnesty Inter-national, het Provinciehuis, een moskee en voor de afsluitende dag op 28
oktober aan de Bethle-hemkerk in Presikhaaf. De politie Gelderland-Midden draagt eveneens
aan het succes bij door een toelichting te geven op het preventiebeleid dat het korps voert.

Hoofdstuk 18

2001: een jaar van uitersten
De aanslagen van 11 september 2001 grijpen diep in de wereld in. Het geweld – en vooral de
vorm waarin, namelijk het gebruik van passagiersvliegtuigen als vliegende bommen – lijkt eenArnhem Mondiaal
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ieder die het beste met de wereld voor heeft alle mogelijkheden uit handen te slaan. Pogingen
om met demonstraties een tegengeluid te laten horen gaan volledig onder in het gekletter van de
wapens en de inval van westerse landen in het totaal verarmde Afghanistan lijkt op instemming
van grote delen van de westerse bevolking te
kunnen rekenen.
Intussen krijgen de moslims die hun geloof
enkel als zodanig zien en daar geen politieke
of maatschappelijke consequenties aan
verbin-den, het zwaar te verduren. Zij
immers wor-den nu opeens door velen
stilzwijgend gere-kend tot de groep
Koranlezers die er op uit zijn om ‘de
kruisvaarders’ uit het westen het heidense
hoofd af te hakken. De afschrik-wekkende
beelden die de Taliban, Al Qaida en later
Islamitische Staat op internet plaat-sen, dragen daar in ernstige mate toe bij. Zij hebben onze
Islam gestolen, beklagen gema-tigde moslims zich, wijzend op de radicalen onder hen die hun
goede nam als vreedzame gelovigen hebben bezoedeld met al dat geweld.
Operation
Enduring Freedom (Afghanistan)

Machteloosheid binnen het Platform
Zoals we in een voorgaand hoofdstuk hebben gezien weet ook het Platform Arnhem Mondiaal
zich geen raad met de ontstane situatie. Weliswaar telt het samenwerkingsverband op dat moment zestien organisaties die elk voor zich over ervaring beschikken op het gebied van publieksacties, maar de golf van geweld en tegengeweld spoelt ook meters hoog over hen heen, waardoor niet alleen woorden tekortschieten maar elke vredelievende handeling op voorhand zinloos lijkt.
Het wrange daarbij is dat net in die september- en oktoberweken het Platform druk is met de
voorbereiding van zijn lustrumfeest, zoals we in het voorgaande hoofdstuk hebben gezien. De
genodigden uit de Oost-Europese landen hebben hun visa geregeld, de gastgezinnen zijn besproken, het benodigde reisgeld is betaald. Het feest annuleren lijkt geen optie en komt, zoals we
zagen, dan ook niet binnen het Platform ter sprake. De enige – onuitgesproken – optie lijkt te
zijn om maar ‘gewoon’ door te gaan met het vredeswerk. Niet als business as usual maar omdat
er niets anders te doen lijkt dan maar door te gaan.
2001 is echter ook in een ander opzicht een jaar van uitersten. Vijftien jaar eerder stond het
Platform nog aan de wieg van het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid, maar sinds de
zomer van 2001 is het Platform als zelfstandige NGO (non-gouvernementele organisatie) door
diezelfde gemeente definitief op afstand gezet. De inschrijving van het Platform in de Kamer
van Koophandel op 10 juli 2001 is zo bezien het sluitstuk van deze gemeentelijke distantiëring.
Wil het Platform namelijk nog aanspraak maken op een (bescheiden) jaarbudget, dan zal het een
rechtsvorm moeten zijn inclusief goedgekeurde statuten en de formele inschrijving in het handelsregister. De band tussen gemeente en Platform, waarvan de primaire doelstelling nog altijd
– ook statutair – luidt dat het adviserend is voor het gemeentelijk beleid op het gebied van
vredesvraagstukken, internationale samenwerking, mensenrechten en duurzame ontwikkeling, is
door het gemeentebestuur tegen de wil van het Platform gekapt. Niet omdat het Platform overbodig is geworden omdat de gemeente zich de nodige kennis en ervaring op de vier genoemde
terreinen eigen heeft gemaakt, maar in tegendeel, omdat zij door gebrek aan kennis en affectie
niet heeft ingezien dat zij een verantwoordelijkheid op dit terrein jegens haar burgers heeft en
beter af zou zijn geweest met de kennis en ervaring van de Platformorganisaties te blijven koesteren.

Anti-discriminatie
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Frappant is evenzeer dat juist in 2001, het jaar waarin grote groepen uit de (wereld)bevolking
tegenover elkaar zijn komen te staan als gevolg van het brute geweld over en weer (de ene
groep met bomaanslagen en onthoofdingen, de andere met kruisraketten en bewapende drones),
de gemeente Arnhem besluit om het Anti-Discriminatiebureau (ADB) op te heffen. Zoals de
mening binnen de raadsfracties is gegroeid dat vrede en ontwikkelingssamenwerking thema’s
zijn die buiten de raadszaal gehouden moeten worden (‘Daar gaat Den Haag over’), zo worden
nu ook de ogen gesloten voor het feit dat discriminatie een ziekte is die door alle geledingen van
de samenleving – ook die In Arnhem – heen sluipt. En ook hier schuiven raadsleden en wethouders de verantwoordelijkheid af naar het Rijk. Die moet maar met een landelijke oplossing
komen voor plaatselijke problemen.
In een laatste poging het tij te helpen keren schrijven de Platformbestuurders Ed Bruinvis en
Aris Kon op 1 oktober 2001 aan Willem Teering van het Samenwerkingsverband Welzijn Arnhem: ‘Met deze brief gaan we in op je verzoek om mee te denken over de ontstane situatie, in de
hoop dat onze bijdrage leidt tot een evenwichtige keuze. (Een
kopie van deze brief zullen wij dan ook toezenden aan de
dienst CEWES en de raadscommissie Welzijn, Educatie en
Sport.) Het staat je uiteraard vrij om dit schrijven als een
aanvulling te gebruiken bij de overige meningen vanuit de
verschillende samenwerkingsverbanden die tot doel hebben
om discriminatie en racisme in de regio Arnhem te bestrijden.’
Vervolgens wordt in de brief een over-zicht geboden van de
samenwerking tussen ADB en Platform door de jaren heen,
waarbij ook de actieve rol daarin van de gemeente aan de orde
komt (met name de inzet van het op 1 januari 1999 opgeheven
Bureau Vront). Wijzend op de aan-slagen van 11 september:
‘Het Platform Arnhem Mondiaal acht de noodzaak tot het
bestrijden van discriminatie in al haar vormen nog altijd
groot. Gezien de actuele ontwikke-lingen, doelend op de
mogelijke maatschappelijke gevolgen van de aanslagen in
New York en Washington, kon deze nood-zaak nog wel eens urgent worden. Maar ook de
aanwezigheid van een landelijke structuur van ADB’s en Meldpunten van waaruit snel en
efficiënt gereageerd kan worden op uitingen van discriminatie én van waaruit door middel van
voorlichting en scholing preventieve inzet geleverd wordt, zou wel eens van grotere waarde
kunnen zijn dan op het eerste oog lijkt. De mate van tolerantie die in de loop der jaren binnen
de Nederlandse samenleving is gerealiseerd, is immers voor een belangrijk deel te danken aan
de inzet van mensen en organisaties die zich voortdurend tegen discriminatie hebben verzet.
Tegelijkertijd staat deze maatschappelijke verworvenheid onder druk van de economische
situatie. Het is im-mers een berucht verschijnsel dat in tijden van economische neergang
scheidslijnen ontstaan waarlangs discriminatie, racisme en vervolging plaatsgrijpen.’
Kortom, in het advies dat het Platformbestuur biedt, wordt niet alleen gewezen op de noodzaak
van een plaatselijke, maar ook op een landelijke structuur om discriminatie tegen te gaan. Niet
een ‘of-of’ dus zoals de gemeente Arnhem stelt met daaruit volgend het besluit om antidiscriminatie alleen op landelijk niveau aan te (laten) pakken, maar op een ‘en-en’ waarbij het gemeentebestuur ook zijn verantwoordelijkheid neemt.

Overige initiatieven in 2001
Ondanks al het voorgaande blijven de Platformorganisaties hun eigen agenda volgen. Zo kondigt de stichting CONKIM (Cooperation between The Netherlands and Kimberley) op 8 november met een rondzendbrief aan dat er een delegatie uit Kimberley (Zuid-Afrika) in Arnhem is
gearriveerd om een training van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te volgen
op het gebied van volkshuisvesting. Gekoppeld aan die training zal stage worden gelopen bij
woningcorporaties en gemeenten in de regio. Behalve een toespraak in de gemeenteraad zal de
delegatie ook op een openbare bijeenkomst een toelichting geven op het huisvestingsbeleid in
Kimberley. Secretaris Jaap Huurman van de stichting CONKIM in zijn rondschrijven: ‘Op
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woensdagavond 21 november is er een openbare avond, waarvoor ik jullie van harte uitnodig.
De plaats is buurthuis De Snuffelpaal, Lekstraat 23a, in de Arnhemse wijk Presikhaaf. De
avond wordt geleid door onze voorzitter Gerard Velthuizen en naast woorden (ook van de
gasten) zijn er beelden: dia’s en een korte video naar aanleiding van ons juni-bezoek aan Kimberley.’
Ook Milieudefensie-Arnhem zet haar programma voort en roept in een persbericht van 13 november op tot deelname aan Consuminderdag: ‘Het is momenteel weer traditioneel stressen in
de Arnhemse binnenstad. Allemaal mensen die naarstig op zoek zijn naar een cadeautje voor
iemand die mogelijk alles al heeft. Geen nood: het meedenkteam van Milieudefensie biedt hulp!
Tijdens de Consuminderdag op 24 november kan het winkelend publiek vanaf 11.30 uur op het
Land van de Markt in Arnhem terecht voor een persoonlijk cadeau-advies. Tevens is er een
mogelijkheid tot het ruilen van ‘eens-gekregen-maar-nooit-gebruikte-cadeautjes’ en is er gelegenheid om het levende schilderij ‘De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor
ieders hebzucht’ te bezichtigen.’
De met humor gekruide persverklaring gaat ook in op het verhaal achter de jaarlijkse Niet-Winkeldag, die enkele jaren achtereen deel uit maakte van het programma van de Werkgroep Arnhem Duurzaam: ‘De Westerse leefstijl belemmert een duurzame ontwikkeling naar een wereld
waarin het voor alle mensen goed leven is. Momenteel neemt twintig procent van de wereldbevolking zesentachtig procent van de wereldconsumptie voor zijn rekening. Die twintig procent
woont voornamelijk in Noord-Amerika, WestEuropa en Japan. De Westerse leefwijze is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook
onrechtvaardig. Een miljard mensen kunnen zelfs
niet
in
hun
meest
fundamentele
consumptiebehoeften voorzien, terwijl in de rijkere
delen van de wereld de winkels vaak uitpuilen van
voedsel en goederen. Door te consuminderen en
bewust te kopen heeft men de mogelijkheid om bij
te dragen aan een schone en rechtvaardige wereld. Consu-minderen is naast minder kopen ook
kiezen voor producten uit de regio en producten met het EKO, FSC en Max Havelaar keurmerk.
Tevens is consu-minderen bij aanschaf van producten letten op herkomst, verpakking,
verwachte levensduur en eventueel of het product te repareren is.’
Behalve de stichting CONKIM en Milieudefensie laten ook Stichting Arnhem-Lima en de
Bahá’í Gemeenschap in het najaar van 2001 van zich horen.
De Bahá’í Gemeenschap doet dat door op 10 december een bijeenkomst te houden in volksuniversiteit De Coehoorn. Will Bijloo vertegenwoordiger in het Platform van de Bahá’í Gemeenschap in zijn uitnodiging: ’10 december is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot dag
voor de rechten van de mens. De rechten van de mens staan centraal in de leringen van
Bahá’u’láh (1817-1892), de stichter van het bahá’í-geloof.’ De avond wordt ook door andere
Platformorganisaties als Milieudefensie, Amnesty International, Oxfam-Novib, Doca, stichting
Grondvest en de Gehandicaptenraad aangegrepen om het publiek te informeren over hun
werkzaamheden.
Van heel andere aard is de bijeenkomst die Stichting Arnhem-Lima vervolgens op 16 december
in bezoekerscentrum De Watermolen houdt. Nico Vlasveld namens de stichting in zijn
uitnodiging: ‘Op zondag 16 december a.s. vanaf 14.00 uur zendt de Stadsomroep Arnhem live
uit vanuit De Watermolen in Arnhem. De uitzending staat, naast enkele reguliere programmaonderdelen, voor een groot deel in het teken van de Stichting Arnhem-Lima. Daarom nodigen
wij u van harte uit deze middag bij te wonen.
Tijdens deze middag kan weer veel nieuws over Villa El Salvador worden gegeven. In augustus
zijn vier jonge Arnhemmers in Villa geweest en zij doen verslag van hun ervaringen en indrukken. Wij zullen ook wat vertellen over een nieuw reisproject. Daarnaast vertellen we over de
voortgang van de projecten die de stichting in Villa El Salvador ondersteunt en geven we uitleg
over nieuwe projecten en nieuwe activiteiten in het nieuwe jaar. In het begin van de middag
wordt de uitslag van de muntjesactie bekend gemaakt en dat alleen al belooft een klapper te
worden.’
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Een klapper wordt het zeker: de stichting heeft in 2001 voor maar liefst f 42.213,- aan overgebleven vakantiemuntjes opgehaald, een record.
Terugblik
En zo eindigt het jaar 2001 waarin het Platform zich geconfronteerd zag met hoogte- en dieptepunten. Een jaar waarin het oorlogsgeweld zich voltrok zonder dat de Platformleden ook maar
enige illusie koesterden om tegenwicht te kunnen bieden. Een jaar waarin het weliswaar zijn 15jarig bestaan vierde, maar waarin het zich tegelijkertijd niet heeft kunnen onttrekken aan het
gevoel door een gemeentebestuur als lastig en niet langer ter zake doende terzijde te zijn geschoven.
En 2001 was het jaar waarin de Lokale Duurzaamheidsspiegel voor het derde opeenvolgende
jaar werd uitgevoerd. Een relatief succes, want enerzijds was het een prestatie van formaat van
de Werkgroep Arnhem Duurzaam om in zo’n breed verband – met organisaties van zowel
binnen als van buiten het Platform – opnieuw een dergelijk onderzoek vorm te geven, maar
anderzijds kwam de gemeente Arnhem er met een mager zesje vanaf en brokkelde de werkgroep
zelf uiteen vanwege overbelasting en interne spanningen.
Niettemin sluit Platformvoorzitter Ed Bruinvis het jaar af met het succes van de lustrumviering
te melden aan de leden van de gemeenteraad en het college van B&W: ‘Om u nog eens kennis te
laten nemen van zowel de werkzaamheden van het Platform alsook van de aktiviteiten die in het
kader van ons 15-jarig bestaan plaats hebben gevonden, doe ik u hierbij een exemplaar van ons
Platformboekje toekomen en een verslag van de lustrumweek. Dit verslag is door de stichting
Doca als ‘special’ uitgebracht in de serie ‘Info Arnhem Mondiaal’.’
Of het informatiemateriaal de interesse heeft gekregen van het gemeentebestuur is niet meer te
controleren. In elk geval blijft een
reactie uit, zelfs een bericht van
ontvangst – een verplichting bij
binnengekomen stukken – ontbreekt.
Wel siert zowel het informatieboekje
als de ‘jubileumspecial’ een logo dat
het Platform voor het eerst in zijn 15jarig bestaan voert: een klavertje vier
dat symbool staat voor de vier
terreinen waarop het Platform aktief is. Het logo, zowel in kleur als in zwart-/wit-uitvoering, zal
vanaf 2001 alle uitgaande post en documen-ten sieren tot het in 2011 vervangen wordt door
weer een heel andersoortig beeldmerk.
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Deel 14
2002 - 2003
Waarin blijkt dat de verzelfstandiging van het
Platform een prijs heeft

Arnhem Mondiaal

554

Stichting Doca

Hoofdstuk 1

Voortgang Platformwerk
Het zal de Platformleden, en vooral hen die al vele jaren in het Platform meedraaien, nog jaren
kosten om te accepteren dat het gemeentebestuur van Arnhem zich aan het Platform Arnhem
Mondiaal niets meer gelegen laat liggen. Men is in de burelen allang tot de orde van de dag
overgegaan en omdat het hemd nu eenmaal nader is dan de rok, zijn de Platformthema’s
teruggeschoven naar de plek waar ze voor de jaren 80 ook al lagen. De officiële handeling die
op 9 juli 2001 bij notaris Tielens plaatsvond waar, zoals dat formeel heet, de statuten van het
Platform passeerden, is niet meer geweest dan een formaliteit. Een formaliteit voor het gemeentebestuur dat zich daarmee verloste van dat lastige beleidsaanhangsel dat het Platform als inspraakorgaan via artikel 61 van de Gemeentewet op 9 maart 1987 was geworden. Maar ook een
formaliteit voor de Platformleden zelf, die het bezoek aan de notaris en de inschrijving van het
Platform bij de Kamer van Koophandel de volgende dag, als niet meer beschouwden dan een
noodzakelijke handeling om in elk geval nog een jaarlijks activiteitenbudget te ontvangen.
Niettemin is in die statuten uitdrukkelijk als eerste doelstelling opgenomen dat de vereniging
zijn adviesfunctie richting gemeentebestuur – bijna tegen beter weten in – blijft behouden.
Om die reden is de eerste actie die in het nieuwe jaar 2002 plaatsvindt een adhesiebetuiging in
het kader van een uitwisselingsproject dat de stichting CONKIM op poten heeft gezet: ‘De
Stichting CONKIM probeert in het voorjaar van 2002 een uitwisseling te realiseren waarbij
gehandicapten uit Kimberley een bezoek brengen aan Arnhem. Kimberley is een stad in ZuidAfrika waarmee vanuit de gemeente Arnhem nauwe banden worden onderhouden. Al eerder
hebben tussen Arnhem en Kimberley uitwisselingen plaatsgevonden die als zeer verrijkend zijn
ervaren door alle betrokkenen.
Om die reden juichen wij het toe dat deze contacten worden gecontinueerd en waar mogelijk
worden uitgebreid. Zowel ten aanzien van de bevolking in Kimberley als in Arnhem draagt een
dergelijk project bij aan wederzijdse betrokkenheid en is naar de mening van het Platformbestuur een voorbeeld van concrete en waardevolle
ontwikkelingssamenwerking. Wij bevelen dit
uitwisselingsprojekt daarom van harte aan.’
Het initiatief van CONKIM maakt overigens maar
een bescheiden deel uit van het jaarprogramma 20022004 van deze stichting. Een nota die op 28 januari
door beleidsambtenaar Theo Breeuwer van de dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente aan
B&W wordt verzonden, maakt gewag van een veel
groter project, namelijk een proefproject op het gebied van verbetering van de plaatselijke woonsituatie. Daartoe dient het uitzenden van een ambtenaar
van de dienst Stadsontwikkeling (Hans van Maurik,
tevens bestuurslid van de stichting CONKIM) naar Kimberley met de opdracht bouwkundige
adviezen uit te brengen aan het Zuid-Afrikaanse gemeentebestuur. Goedkoop is het driejarige
project be-paald niet, want er hangt een prijskaartje aan van maar liefst f 300.000,-. Maar omdat
het leeuwendeel van deze kosten vergoed wordt door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, gaat het gemeentebestuur op 5 maart 2002 akkoord met een bijdrage van f
130.000,-.

Ook de Stichting IJU gaat door met uitwisselingen
De stichting CONKIM is niet de enige Platformorganisatie die in het begin van 2002 een uitwisselingsproject organiseert. Ook de Stichting IJU (Internationale Jeugduitwisseling) meldt zich
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met een brief aan de overige Platformleden: ‘Op verzoek van mensen uit de creatieve en educatieve sfeer uit Novi Sad organiseren wij – in samenwerking met de SPD – van 2 tot en met 9
maart 2002 een studieweek over de zorg voor de verstandelijk gehandicapte medemens. Voor
deze studieweek hebben we eveneens mensen uit Gelderlands partnerprovincie Lublin en Arnhems partnerstad Gera uitgenodigd.’
De stichting doet bij monde van zijn voorzitter Kees Kentin een beroep op de Platformleden om
zich aan te melden als gastgezin voor de opvang gedurende deze week van de bezoekers uit
Oost-Europa, wat altijd weer een precaire onderneming is, want het bezoek staat of valt natuurlijk met slaapplaatsen. Maar steeds opnieuw – Kees Kentin blijkt daar een tweede natuur voor te
hebben ontwikkeld – lukt het de stichting om de inmiddels vele honderden gasten uit voornamelijk Oost-Europa een overnachtingsmogelijkheid te bieden.
Wanneer het Platform op 13 februari voor de eerste keer in het nieuwe jaar bijeenkomt, valt
over beide uitwisselingsprojecten (van de stichting CONKIM en van Stichting IJU) nog niet
veel meer te melden dan dat de Platformleden zijn uitgenodigd voor een informatieavond. Maar
een week later al stuurt Kees Kentin het programma rond waaruit blijkt dat zijn stichting erin
geslaagd is om een volwaardige studieweek op te zetten met bezoeken aan de Arnhemse Sociaal
Pedagogische Dienst, Presikhaaf Bedrijven, een cursus salsa voor verstandelijk gehandicapten,
een bezoek aan een expositie van kunstwerken van verstandelijk gehandicapten, totaaltheater,
muziekschool, dagbestedingscentrum, jongerenwerk en basiseducatie. Ook de gastgezinnen blijken weer tijdig te zijn geregeld. Alleen de ontvangst in het stadhuis door burgemeester Pauline
Krikke gaat niet door. Opnieuw vervangt Platformvoorzitter Ed Bruinvis haar en heet op 2
maart in een van de commissiekamers de zestien gasten uit Gera, Lublin en Novi Sad welkom:
‘De vier commissiekamers op deze etage zijn bedoeld om de verschillende onderdelen van het
stadsbestuur met elkaar in discussie te laten treden. Vandaar de wat sobere en zakelijke uitvoering. Maar er is koffie, de verwarming staat aan en de bodes die ons zo nodig assisteren zijn erg
aardig. Ook aardig is de burgemeester. Zo aardig zelfs, dat zij afgelopen week ten huwelijk is
gevraagd. En het valt dan ook te begrijpen dat zij met haar hoofd bij andere zaken is dan bij de
ontvangst van delegaties uit partnersteden van Arnhem en de provincie Gelderland. Zij laat zich
dus excuseren.’
Het bezoek van de zestien Oost-Europeanen blijkt een succes te zijn geworden, althans dat mag
worden opgemaakt uit de dankbrief die Kees Kentin namens de Stichting IJU op 12 maart 2002
rondstuurt: ‘De studieweek geestelijk gehandicapten 2002 is gelukkig en tegelijkertijd ook jammer genoeg voorbij. Onze eerste indruk is dat hoewel het een zwaar en druk programma was,
mensen uit Gera, Lublin en Novi Sad heel wat opgestoken hebben van dit bezoek en met een
goed gevoel naar huis zijn afgereisd. We hopen dat zij met de ervaringen hier opgedaan in hun
eigen stad vooruit kunnen. Ook wij hier hebben van hen geleerd, vooral hoe gelukkig wij ons
mogen prijzen dat er in dit land – in vergelijking met andere landen – zo veel mogelijk is en ook
van hun creativiteit en vindingrijkheid om met – dikwijls beperkte – middelen ter plaatse hele
goede programma’s neer te zetten voor mensen met een verstandelijke handicap.’

Voortgang Platformwerk
Dat de voortgang van het Platformwerk – in praktisch opzicht tenminste – niet lijkt te hebben geleden onder alle perikelen in de
voorgaande jaren, zou kunnen worden opgemaakt uit het verslag
van de Platformvergadering van 27 maart 2002. Maar dan betreft
het wel de activiteiten van de afzonderlijke Platformorganisaties die
immers hun eigen agenda volgen. Zo meldt Stichting Grondvest dat
er samen met Sociale Databank Nederland (S.D.N.) aan een database van maatschappijkritische initiatieven wordt gewerkt en is
Milieudefensie-Arnhem begonnen met de voorbereidingen van de Autovrije Dag in september.
Amnesty Arnhem roept op tot deel-name aan de maandelijkse schrijfavonden in de
gemeentelijke bibliotheek en de Raad van Kerken Arnhem meldt een brochure te hebben
uitgebracht over het werk van de Raad.
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De bovengenoemde uitwisselingsactiviteit van de stichting IJU krijgt een vervolg met een studieweek voor Roemeense artsen over geboortebeperking alsook met een studieweek voor
mensen die in Oost-Europa met straatkinderen werken. En zo meldt de stichting Doca met een
serie publicaties te zijn begonnen over de voorgenomen vervanging van de F-16 door een geheel
nieuwe jachtbommenwerper, de F-35 Joint Strike Fighter, het duurste wapenprogramma ooit
van zowel het Pentagon als de Nederlandse luchtmacht.
Ook de Platformbijeenkomst van 8 mei laat zien dat de aangesloten organisaties hun activiteiten
in behoorlijk tempo voortzetten: Stichting Arnhem-Lima – met Erik Bos als de nieuwe vertegenwoordiger in het Platform, hij vervangt René Lemein – meldt dat met de opbrengst van de
muntjesactie in 2001 een kleuterschooltje is gebouwd in de wijk Vila El Salvador en dat er later
in de meimaand een benefietconcert voor deze voorstad van Lima zal worden gehouden. De
Novib-Unesco-groep, waar Gerda van der Sluijs-Uffing al jarenlang de trekster van is, heeft een
tentoonstelling over alfabetisering in de bibliotheek van Arnhem georganiseerd, terwijl Milieudefensie samen met de Woonwinkel in overleg is getreden met het gemeentebestuur om in het
vervolg alleen nog maar verf op natuurlijke basis te gebruiken. En wat milieubescherming betreft is de stichting Doca in discussie getreden met de directie van de stichting Duurzame Ontwikkeling Bedrijventerreinen Arnhem-Noord (DOBAN), om af te zien van de inkoop van goedkope energie uit het buitenland omdat daar vaak bruinkool en kernenergie voor wordt ingezet.
Verder dient grafisch ontwerper Frans Boers op verzoek van het Platformbestuur een ontwerp in
voor een website van het Platform en zorgt Dirk van der Gouw, collega van Aris Kon bij de
gemeente Arnhem, voor het bedrukken van briefpapier en enveloppen met daarop het al eerder
ontworpen logo voor het Platform

Hoofdstuk 2

Presentatie onderzoeksrapport ‘Militaire productie in
de regio Arnhem’
Het heeft even geduurd, maar op 11 maart 2002 presenteert
de stichting Doca in de gemeente-raad van Arnhem de
resultaten van het onderzoek naar ‘Militaire Productie (in de
regio Arn-hem) en Duurzame Ontwikkeling’, zoals het
project van de Werkgroep Arnhem Duurzaam vol-uit heet. In
een voorgaand deel hebben we al kunnen lezen dat de
resultaten van dit inventariserend onderzoek al op 20
september 2000 publiekelijk zijn gemaakt. Aangegeven is
toen dat de verwerking van deze resultaten tot een handzaam
rapport nog enige tijd zou vergen. Maar al met al heeft het
overbeladen programma van de werkgroep dus voor een vertraging van meer dan een jaar gezorgd.
Opsteller Ed Bruinvis in zijn toespraak tot de gemeenteraad:
‘Ik kan mij voorstellen dat u na de verkiezingen van afgelopen woensdag heel andere zaken aan uw hoofd heeft, maar
ik zou vijf minuten lang uw aandacht willen vragen voor een
vraagstuk van een heel andere orde dan zetelverdeling en
collegevorming. U krijgt zo meteen namelijk een rapport uitgereikt dat onze stichting heeft opgesteld over het bedrijfsleven in de regio Arnhem dat zich bezighoudt met militaire productie en wapenhandel.
Militaire productie is daarbij ruim opgevat en impliceert ook research, de bouw van kazernes,
het schoonhouden van startbanen enzovoort. Omdat het hier een regio-onderzoek betreft, zal dit
rapport komende maand tevens aan het provinciebestuur worden gepresenteerd. Het rapport
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zelf is dik uitgevallen en dient dan ook als naslagwerk. U vindt er de betrokken be-drijven
chronologisch via de inhoudsopgave in terug. Al tijdens de Vredesweek van 1999 heeft onze
stichting bij B&W subsidie voor dit onderzoek aangevraagd en dit verzoek in de tussen-liggende
periode enkele malen herhaald, maar een antwoord hierop hebben we nooit mogen ontvangen.
Vandaar dat het rapport is uitgebracht in de serie Info's die Doca maandelijks uitbrengt voor
het landelijk Platform tegen Wapenhandel.
Om u een beeld te geven van de omvang van het vraagstuk zou ik u een paar cijfers willen
noemen. Het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) becijferde in 1998 dat
het 40 miljard dollar kost om wereldwijd toegang te garanderen tot onderwijs, schoon drinkwater, voeding en een goede gezondheidszorg voor vrouwen. In datzelfde jaar werd wereldwijd
alleen al door de 31 belangrijkste wapenproducerende landen in de wereld voor 22 miljard dollar aan grote wapensystemen verhandeld (SIPRI jaarboek 1998). De wereldwijde wapenhandel
groeide in 1999 door naar 34 miljard dollar en over 2000 naar 37 miljard dollar. Ongetwijfeld
zal de internationale wapenhandel over 2001 dat cruciale bedrag van 40 miljard dollar hebben
bereikt.
Volgens de rapportage van het Ministerie van Economische Zaken aan de Tweede Kamer bedroeg de Nederlandse wapenexport in 1998 950 miljoen gulden (€ 431 miljoen). Maar alleen al
in de eerste 6 maanden van het afgelopen jaar bedroeg de Nederlandse wapenexport maar liefst
719 miljoen gulden (€ 326 miljoen). Nederland behoort dan ook al jaren tot de top-10 van
wapenexporterende landen in de wereld.
Om deze contrasten aan te kaarten heeft de Werkgroep Arnhem Duurzaam de directies van de
betreffende bedrijven in de regio aangesproken op hun militaire betrokkenheid en hen gewezen
op hun verantwoordelijkheid als ondernemer. Het gaat daarbij om 90 bedrijven die middels hun
hoofdvestiging dan wel via een dochterbedrijf militair actief zijn. Van deze 90 ondernemingen
zijn er 35 in de regio daadwerkelijk betrokken bij militaire activiteiten. Van deze 35 bedrijven
reageerden 25 op onze benadering en vulden uiteindelijk 10 van hen de toegezonden enquête in.
Deze reacties treft u aan in het rapport.’

Rol van het gemeentebestuur
Beseffend dat het gemeentebestuur de informatie uit het onderzoeksrapport als interessant maar
buiten het kader van de gemeentelijke verantwoordelijkheid terzijde kan schuiven, heeft de
werkgroep bij de voorbereiding van de inspraak besloten om het gemeentebestuur op voorhand
op handelingsmogelijkheden te wijzen. Ed Bruinvis daarom in het vervolg van zijn toespraak tot
de raad: ‘De vraag is nu de volgende. Wat kunt u als gemeentebestuur doen om de groeiende
militaire productie en wapenexport een halt toe te roepen? Allereerst is er de ontwikkeling van
duurzame bedrijventerreinen in Arnhem. Uiteraard een ontwikkeling die door ons wordt toegejuicht. Maar niet alleen zou moeten worden gekeken hóe bedrijven op deze terreinen produceren, maar ook wát zij produceren. Militaire productie is vanwege overheidssubsidie aantrekkelijk en wapenhandel is altijd al lucratief geweest. Deze vormen van economie bedrijven zouden echter juist ingeperkt moeten worden, want de geschiedenis leert ons dat wanneer wapens
worden gesmeed ze op een bepaald moment ook metterdaad worden gebruikt. De gemeente zou
dus restrictiever moeten zijn bij de keuze welke bedrijven er worden toegelaten op duurzame bedrijventerreinen.
Een tweede voorstel dat we doen is dat vrijheid van ondernemen kritischer wordt geïnterpreteerd dan we gewend zijn. Die vrijheid zou namelijk veel meer gericht moeten zijn op de daadwerkelijke verbetering van de kwaliteit van de samenleving dan op het toelaten van productie en
dienstverlening die de samenleving belasten en bedreigen. Legitimatie voor wapenproductie
heet tegenwoordig conflictpreventie, maar conflictpreventie moet in een veel eerder stadium
plaatsvinden en niet pas bij het uitzenden van militairen en oorlogsmaterieel. Conflictpreventie
moet zich richten op algehele herverdeling van welvaart, op bestrijding van wereldwijde armoede, op verbetering van levensvoorwaarden en op goede onderwijs- en gezondheidsvoorzieningen voor iedereen. Het geld dat we daarvoor nodig hebben is er, als we namelijk zouden stoppen met die eeuwige moordende wapenhandel. Als derde voorstel zou ik u willen oproepen om
in de komende bestuursperiode meer aandacht te schenken aan een solidair vredes- en ontwikArnhem Mondiaal
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kelingsbeleid, want dat terrein is door de gemeente Arnhem de afgelopen vier jaar wel erg verwaarloosd.’
Reactie gemeenteraad
De reacties uit de gemeenteraad moeten de werkgroepleden zijn meegevallen. Raadslid Dick
Tiemens van de Partij van de Arbeid geeft die avond aan de materie zeer ernstig te nemen,
evenals Marja van der Goes van D66 en Piet van Dijk van de ChristenUnie. Ook burgemeester
Pauline Krikke doet een duit in het zakje door ten overstaan van de raad te stellen dat ze het
betreurt dat het college geen wethouder telt die ‘vrede’ in zijn of haar aparte portefeuille heeft,
maar ze zegt toe er in een later stadium nog op terug te komen.
Dat gebeurt middels een schrijven van 29 november 2002, maar de inhoud is na haar eerste
reactie in de raad bepaald teleurstellend: ‘Bij dezen delen wij u mede dat het college van
burgemeester en wethouders de volgende antwoorden op uw vragen c.q. voorstellen gedaan in
de raadsvergadering van maart 2002 heeft geformuleerd.
1. Het gemeentebestuur ziet voor zichzelf geen rol weggelegd om de militaire productie en
wapenhandel een halt toe te roepen.
2. Het gemeentebestuur is niet voornemens om aanvullende eisen te stellen aan het vestigingsbeleid van bedrijven.
3. Over het te voeren VRONT-beleid (Vredesvraagstukken en Ontwikkelingssamenwerking) zal
op de raadscommissievergadering Maatschappelijk Welzijn van december 2002 van gedachten worden gewisseld.
4. Het door uw stichting aangeboden rapport over ondernemingen in de regio die zich met
militaire productie bezighouden zal niet verder besproken worden.’

Presentatie in het Provinciehuis
Volgend op de presentatie in het stadhuis worden de onderzoeksresultaten op 29 mei 2002 aan
het provinciebestuur aangeboden. Ditmaal is het werkgroeplid Jack Stoop die de inspraak voor
zijn rekening neemt. Aan de presentatie is een briefwisseling voorafgegaan tussen Ed Bruinvis
van de Werkgroep Arnhem Duurzaam en commissiegriffier Gerrie Buevink van Provinciale
Staten van Gelderland. Uit zijn brief aan haar van 2 april 2002: ‘Ditzelfde rapport is op 11
maart jl. gepresenteerd in de gemeenteraad van Arnhem. Burgemeester Krikke heeft namens het
College een reactie toegezegd. De reden dat wij ditzelfde rapport thans ook aan uw Commissie
voorleggen is gelegen in het reeds genoemde regionale karakter van het onderzoek en in het feit
dat ook de gemeentebesturen in de regio en de bedrijven die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, reeds een exemplaar van het rapport hebben ontvangen.’
Na enige vertraging – de openbare bespreking van het rapport in de commissie wordt op
verzoek van het provinciebestuur met een maand verschoven – vindt de presentatie op die 29e
mei plaats. Jack Stoop in zijn toespraak: ‘Dat militaire productie slecht is voor de vrede op
Aarde moge duidelijk zijn, deze is er immers op gericht om mensen de middelen te verschaffen
de vrede te verstoren. Maar ook het milieu is niet gebaat bij militaire productie. Oorlog kan een
land letterlijk verwoesten en munitie en bommen laten veel vervuiling achter waar bewoners
nog generaties lang last van kunnen hebben. De atoombommen op Japan en de napalm op
Vietnam zijn hier voorbeelden van, maar onlangs bleek ook een luchtmachtoefenterrein op de
Wadden zwaar vervuild te zijn. Hoe het zit met de oefenterreinen in Gelderland is mij niet
bekend, maar ik vrees het ergste.’
Ook Jack Stoop gaat in zijn toespraak in op de mondiale effecten van militaire productie:
‘In de vragenlijst die naar de betrokken bedrijven is gestuurd, hebben we militaire productie
geplaatst in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de bedrijven gevraagd
hoe zij hun militaire activiteiten hiermee konden rijmen. Een veel gehoord antwoord was dat zij
alleen aan NAVO-landen leverden en zich zo aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
hielden. Dit is helaas niet juist. Door de constante vernieuwing van het NAVO-arsenaal is
diezelfde NAVO een van de grootste leveranciers van tweedehands wapens aan ontwikkelingslanden en landen in spanningsgebieden.’
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En waar Ed Bruinvis in zijn toespraak in de gemeenteraad wees op handelingsmogelijkheden
van het gemeentebestuur, doet Jack Stoop dat op de mogelijkheden die het provinciebestuur
heeft om bedrijven in de regio tot een meer verantwoorde wijze van productie en dienstverlening aan te zetten:
‘In een brief aan Stichting Doca maakt de Provincie duidelijk dat er geen beleid is ten aanzien
van militaire producten, bedrijven worden gestimuleerd noch geweerd. Dit vanwege de complexiteit van de materie. Met ons onderzoeksrapport hopen wij u meer inzicht te kunnen geven
in welk soort producten onder de noemer ‘militair’ kunnen vallen en welke bedrijven deze produceren. Wij dringen niet aan op directe sluiting, maar vragen de Provincie om een heldere
visie en beleid op deze zaak te ontwikkelen.
Wat wel en geen militaire productie is, is een discutabele zaak. Hiervoor zou de Provincie criteria kunnen opstellen, evenals voor de mate van betrokkenheid bij militaire productie. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de beleggingscriteria van verschillende banken en beleggingsfondsen. De Provincie zou kunnen besluiten bedrijven die aan de criteria van militaire productie voldoen te weren of te ontmoedigen.
De Provincie zou ook kunnen besluiten om deze bedrijven juist aan te moedigen om deze tak
van productie af te bouwen. Uit onderzoek van de vredesbeweging in Tilburg in de jaren 80 en
uit een recent onderzoek van de Stichting Netherlands Defense Related Industries blijkt dat
civiele productie veel winstgevender is dan militaire en ook veel meer werkgelegenheid oplevert. En dat is toch mooi meegenomen.
In ieder geval vinden wij dat het van groot belang is dat de provincie Gelderland een duidelijke
visie heeft over bedrijven die zich bezighouden met militaire productie en daar ook naar handelt.’

Reactie provinciebestuur
Een eerste reactie van het provinciebestuur op het rapport en de inspraak door Jack Stoop wordt
op 10 juni aan de stichting Doca verzonden. De eerdergenoemde mevrouw Buevink, griffier bij
de Provincie, schrijf op 10 juni 2002 namens de Commissie voor Klachten en Verzoekschriften:
‘Naar aanleiding van uw inbreng heeft de commissie besloten aan Provinciale Staten te adviseren uw verzoek/oproep om provinciaal beleid vast te stellen ter wering of omschakeling van bedrijven die zich bezighouden met militaire productie door te geleiden naar de commissie Economie en Landelijk Gebied met het verzoek een discussie erover te voeren.
Provinciale Staten zullen op 19 juni a.s. een besluit nemen. U zult zo spoedig mogelijk daarna
worden geïnformeerd.’
De Provincie houdt woord en bij monde van Bauke Jansen, secretaris van de Commissie Economie en Landelijk Gebied (Cie ELG) wordt de stichting Doca uitgenodigd om op 30 oktober
2002 aanwezig te zijn bij de vergadering van deze commissie in het Provinciehuis: ‘Zoals u ziet
staat het verzoek van uw stichting als agendapunt 9 geagendeerd. Het is altijd moeilijk om een
tijdstip te noemen waarop een agendapunt aan de orde komt, maar het is praktisch als u vanaf
14.30 uur aanwezig bent. U staat genoteerd als inspreker. Dit houdt in dat u door de voorzitter
bij agendapunt 9 wordt uitgenodigd om ‘aan te schuiven’ om gedurende maximaal 5 minuten
het woord te voeren. Daarna krijgen de leden van de commissie de gelegenheid u vragen te stellen, waarna behandeling van het agendapunt begint. Aan dit laatste kunt u in beginsel niet deelnemen.’
Zo vriendelijk als de uitnodiging van de commissiesecretaris is, zo afstandelijk blijkt de bespreking van het onderwerp zelf in de commissievergadering. Omdat Ed Bruinvis op die dag door
ziekte is verhinderd, vervangt Jack Stoop hem en houdt in de vergadering een gelijkluidend
betoog als bij zijn toespraak voor de Commissie voor Klachten en Verzoekschriften op 29 mei.
Het verslag van die inspraak laat zich enkele weken later slechts in drie regels lezen: ‘De heer
Stoop van de Stichting Doca spreekt in. De tekst hiervan wordt toegevoegd aan de internetversie van dit verslag. Hij vraagt de Provincie rekening te houden met de verwoorde uitgangspunten, o.a. bij de bespreking van de Nota Bedrijventerrein en de Nota Trekkracht.’
Discussie vindt niet verder plaats en vanuit het Provinciebestuur komt ook achteraf geen enkele
reactie meer.
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Hoofdstuk 3

Lokale Duurzaamheidsspiegel 2002
Hoewel de Werkgroep Arnhem Duurzaam al eerder zijn twijfels had bij de hoge frequentie
(jaarlijks) van de Lokale Duurzaamheidsspiegel – het onderzoek naar de stand van zaken rond
duurzame ontwikkeling in de Nederlandse gemeenten – en deze twijfel ook kenbaar heeft
gemaakt aan het NCDO (de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en
Duurzame Ontwikkeling), wordt de stichting Doca, als de coördinerende organisatie, toch
verzocht mee te willen werken aan de vierde editie van dit duurzaamheidsonderzoek. Henny
Helmich, directeur van het NCDO, in zijn rondschrijven van 19 april 2002: ‘Vanzelfsprekend
kost de uitvoering van de ‘Lokale Duurzaamheidsspiegel’ tijd. Een gesprek met een aantal
ambtenaren is noodzakelijk terwijl u ook de resultaten zult willen bespreken met de politiek. De
ervaring leert dat dergelijke contacten heel constructief kunnen zijn. Want met behulp van de
‘spiegel’ stelt u concrete vragen en kunt u rekenen op een resultaat dat landelijk goed vergelijkbaar is. U en uw gemeente weten dan ook de ‘score’ in vergelijking met andere gemeenten. En
mocht uw gemeente het echt goed doen dan is er natuurlijk de kans op de wisselbeker die jaarlijks wordt uitgereikt op duurzame dinsdag. In ruil voor de inspanning krijgen de betrokken
maatschappelijke organisaties een rapportage waarin ook hún gemeente wordt vergeleken met
landelijke resultaten.’
Dat ‘dergelijke contacten heel constructief kunnen zijn’ wordt binnenskamers door Doca ernstig
betwijfeld. In voorbije hoofdstukken hebben we immers kunnen lezen op welke tegenwerking
van gemeentewege de Werkgroep Arnhem Duurzaam bij het Spiegelonderzoek gestuit is.
Anderzijds gebiedt de waarheid te zeggen dat tijdens de voorgaande Spiegeledities eveneens is
gebleken dat er binnen de verschillende diensten wel degelijk ambtenaren werkzaam waren die
zeer welwillend en – inderdaad constructief – meewerkten aan de edities.
Zoals in een eerder hoofdstuk al aan de orde kwam heeft Nicole Klein Middelink van Milieudefensie Arnhem de Werkgroep Arnhem Duurzaam verlaten, heeft Jack Stoop zich beperkt tot
afronding van het project Militaire productie in de regio Arnhem en duurzame ontwikkeling en
heeft Ellen Karis alleen op onregelmatige momenten tijd om aan het ontwerp van de website
van het project Arnhem Duurzaam te werken. Van een daadwerkelijke Werkgroep Arnhem
Duurzaam is begin 2002 dan
ook eigenlijk geen sprake meer.
Niettemin zal de werkgroep op
ad hoc basis tot het einde van
het Platform in 2016 blijven
functioneren.
Na ampele overweging besluit
de stichting Doca niettemin om
– en nu dus voor het vierde
opeenvolgende jaar – mee te
werken aan de Lokale Duurzaamheidsspiegel. En net als in
het jaar ervoor melden zich ook
nu weer andere organisaties aan
voor medewerking. Vanuit het
Platform Arnhem Mondiaal zijn dat (toch ook) Milieude-fensie Arnhem en Kerk en Vre-de en
van buiten het Platform de Lokale Minimabond, het IVN (voluit Instituut voor
Natuurbeschermingseducatie) en
Ontwerp website Arnhem Duurzaam (Ellen Karis)
De Fietsersbond.
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Opzet en verloop vierde editie Lokale Duurzaamheidsspiegel
In bovengenoemde brief van NCDO-directeur Henny Helmich wordt gewaarschuwd voor de
tijdsplanning: ‘De duurzaamheidsspiegel start nu! Dat betekent dat u de vragenlijsten kunt
opvragen en aan gemeenten kunt voorleggen. Op 1 augustus 2002 moeten de resultaten binnen
zijn. We willen graag vóór 1 juni weten of in uw gemeente gewerkt wordt met de spiegel. Dan
kunnen we in juni en juli de niet-geënquêteerde gemeenten benaderen. Alle gemeenten ontvangen ook een schrijven waarmee ze worden geïnformeerd over de duurzaamheidsspiegel.’
Wetend dat het maken van afspraken met te interviewen ambtenaren tijdrovend is, maakt de
werkgroep haast met de opzet van deze Spiegeleditie. In een rondschrijven van de stichting
Doca in deze aprilmaand worden de benaderde organisaties dan ook gewezen op de korte voorbereidingstijd: ‘In tegenstelling tot vorig jaar willen we het Spiegelonderzoek kleiner houden
voor wat betreft omvang (ons dus alleen beperken tot de NCDO-vragen). Daarnaast willen we
de coördinatie strakker houden dan afgelopen jaar het geval was om daarmee het tijdpad niet in
gevaar te brengen (het NCDO geeft ons ook minder tijd dan in voorgaande jaren). Tenslotte benaderen we alleen Arnhemse organisaties met het verzoek om mee te doen waarvan we weten
dat ze direct betrokken zijn bij duurzame ontwikkeling (met name abonnees op de Info Arnhem
Duurzaam die beter op de hoogte zijn van de actualiteit).’
Zoals gezegd levert het deelnameverzoek vijf plaatselijke organisaties op die verdeeld worden
over de thema’s algemeen beleid, lokaal mondiaal duurzaam, klimaatbeleid, water, ruimte en
groen en sociaal.
Wanneer het onderzoek vervolgens in april van start gaat, verlopen de interviews met de benaderde ambtenaren naar wens, zoals de stichting Doca dat voorjaar in een tussentijds verslag aan
de deelnemende organisaties meldt: ‘De interviews verlopen tot op heden prima. De gemeentediensten stellen zich zeer coöperatief op en de ambtenaren blijken zich telkens goed te hebben
voorbereid (ze hebben de vragen al eerder toegefaxt gekregen). Van elk interview wordt niet
alleen de scorelijst bijgehouden, maar ook een verslag gemaakt dat in alle gevallen toegestuurd
wordt aan interviewer en geïnterviewde ambtenaar.’
En zo zorgen Christine Paris, Hans van Ammers en Harm Eetgerink van de dienst Stadsbeheer,
Willem Vedder en Jan Vermeulen van de dienst Stadsontwikkeling, Saskia Moester van de
dienst Inwonerszaken en Theo Breeuwer van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling ervoor
dat bij de werkgroepleden iets van de bittere nasmaak verdwijnt van de eerder uitgevoerde
Lokale Duurzaamheidsspiegels.

Uitslag en presentatie Lokale Duurzaamheidsspiegel 2002
Behalve dat het Spiegelonderzoek 2002 prettiger verloopt dan in voorgaande jaren het geval
was, is de score van de gemeente Arnhem – ook bepaald niet onbelangrijk – dit jaar hoger dan
in de voorgaande drie jaar. Van het maximaal haalbare aantal punten van 174 haalt de gemeente
er 111.
Coördinator Ed Bruinvis kan dan ook op 1 augustus in een rondzendbrief aan de deelnemers van
het Spiegelonderzoek zijn tevredenheid uiten: ‘Tot mijn genoegen kan ik jullie melden dat het
Spiegelonderzoek van dit jaar is afgerond. Het laatste interview (op het onderdeel Lokaal
Mondiaal Duurzaam) vond op 24 juli plaats. Daarna moest her en der binnen het gemeentelijk
apparaat nog wat aanvullende informatie worden gezocht. Net als ieder jaar werd het dus weer
een race tegen de klok, maar het is opnieuw gelukt. Op 29 juli kon de score worden doorgefaxt
en op 30 juli is het conceptrapport (vragenlijsten plus interviewteksten) opgestuurd. Het NCDO
zal de eindscore controleren en kan in principe nog bonuspunten toekennen of juist ‘strafpunten’ uitdelen. We brengen de eindscore dus pas naar buiten (pers, gemeentelijke diensten,
gemeenteraad) wanneer het NCDO met onze berekening akkoord is gegaan.’
Vooruitlopend op de definitieve, landelijke score die pas op 24 september op een bijeenkomst in
Felix Meritis in Amsterdam door het NCDO bekend zal worden gemaakt, maakt de stichting
Doca gebruik van de mogelijkheid om in te spreken op de eerste raadsbijeenkomst na de zomer.
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Op deze raadsbijeenkomst van 12 september presenteert Ed Bruinvis namens de Spiegelgroep
het rapport.
Uit het verslag dat gemeentesecretaris Sander Gerritsen die dag van de bijeenkomst opstelt: ‘De
heer Bruinvis (Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem) meldt dat dit jaar voor de vierde maal
in successie de Lokale Duurzaamheidsspiegel is uitgevoerd. Dit onderzoek, een initiatief van de
Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO),
wordt jaarlijks uitgevoerd. De Nederlandse regering heeft zich via internationale verdragen
vastgelegd op een aantal doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Daarbij kunnen worden genoemd het terugdringen van de CO 2-uitstoot, het verlenen van ontwikkelingshulp
en het handhaven van mensenrechten. Willen die doelstellingen worden gehaald, dan is daarbij
de inzet van gemeenten nodig en dient onder de bevolking voortdurend aan bewustwording te
worden gedaan. De Lokale Duurzaamheidsspiegel heeft als doel de regering inzicht te verschaffen in de vorderingen die op gemeentelijk niveau worden
gemaakt op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het
onderzoek vindt plaats aan de hand van vragenlijsten, die
door het NCDO zijn opgesteld, terwijl het onderzoek wordt
uitgevoerd door lokale organisaties. In Arnhem waren dat dit
jaar de Fiet-sersbond, de Lokale Minima Bond,
Milieudefensie, het IVN, Kerk en Vrede en de Stichting Doca.
Ten aanzien van de sco-re zat Arnhem voorgaande jaren in
de middenmoot, net een zes. Dit jaar deed Arnhem het iets
beter, met 111 uit 174 punten haalde Arnhem een 6,4.’
Tot zover is het verslag vooral een overview, maar de gemeentesecretaris laat het daar niet bij. Hij vervolgt zijn opvallend uitgebreid verslag met in te gaan op de scores op de
deelgebieden van het onderzoek:
‘Wat gaat er nu goed en wat laat nog te wensen over?
In het vanavond aan de raad verstrekte rapport zijn de details vermeld. In grote lijnen kan worden aangegeven dat het
goed gaat op het onderdeel Groen en Ruimte. Arnhem zorgt
dus goed voor de omringende natuur, de bescherming van de biodiversiteit; de gemeente
ondersteunt voldoende initiatie-ven op dit gebied.
Met het klimaatbeleid – onder andere duurzaam bouwen, energiebeheer, verkeer en vervoer –
en met het sociaal beleid – waaronder opvang van asielzoekers en de ondersteuning van mensen die op een minimuminkomen zijn aangewezen – gaat het de goede kant op. De score op beide onderdelen, respectievelijk 30 uit 40 en 23 uit 30, kan beter maar is redelijk.
Ronduit slecht gaat het op twee van de vijf onderdelen. ‘Water’ haalde slechts 11 uit 30 punten
en ‘Lokaal/Mondiaal Duurzaam’ 17 uit 40. Deze magere score brengt de totaalscore aanzienlijk omlaag. Eigenlijk gaat het in Arnhem op het onderdeel ‘Water’ helemaal niet zo slecht. Arnhem is alleen erg laat met haar Waterplan. De verwachting is dat het plan begin 2003 door de
raad kan worden vastgesteld. Met name de ambtenaren verdienen een compliment voor de wijze
waarop het concept-Waterplan is opgesteld. Daarmee kan de duurzame ontwikkeling op een
goede manier worden uitgevoerd, namelijk in een vroegtijdig stadium de burgers daarbij betrekken, samenwerken met andere partners, zoals de waterschappen en nutsbedrijven. Ook heeft
men ervoor gezorgd dat mensen met een kritische inbreng tijdig aan het woord komen.
De lage score op het onderdeel ‘Lokaal/Mondiaal Duurzaam’ zal niemand verbazen. Immers,
Arnhem voert al enkele jaren geen actief vredes- en ontwikkelingsbeleid meer en dat wreekt zich
in het Spiegelonderzoek. Iedere zichzelf respecterende gemeente in Nederland heeft hiervoor
ambtelijke capaciteit en actief beleid. Arnhem besteedt weinig geld aan dit onderwerp.
Tot slot nog twee algemene opmerkingen. Hoe de score van Arnhem in vergelijking met andere
steden in Nederland is, zal op 24 september a.s. bekend worden. De landelijke score wordt dan
gepresenteerd.
Afsluitend stelt spreker, dat de raad in dezen veel meer kracht heeft om dingen goed aan te pakken, in combinatie met ambtenaren. Dit is uit de interviews ook gebleken. Er zijn in Arnhem voldoende ambtenaren actief op het gebied van duurzaamheid. Zij hebben de steun van de raad
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nodig. Spreker beveelt aan te gaan samenwerken met de ambtenaren, maatschappelijke organisaties en kritische burgers.’
Landelijke uitslag Lokale duurzaamheidsspiegel 2002
Een rapportage van een inspreekbeurt met een dergelijke omvang is ongekend voor de organisaties van de Spiegelgroep. Die indruk wordt nog eens versterkt wanneer de voorzitter, burgemeester Pauline Krikke, in haar reactie concludeert ‘dat door raad en college de aanbevelingen
van de Stichting Doca worden gedragen.’
Dat de score van 6,4 niettemin nog altijd magertjes uitpakt, blijkt eens te meer wanneer de landelijke score bekend wordt. De gemeente Breda – samen met de gemeente Boxtel al enkele
jaren voorloper op het gebied van lokale duurzaamheid – wint net als in 2001 de Lokale
Duurzaamheidsbokaal met een score van 154 uit 174 punten, dus een dikke 8,8.
Verder meldt het NCDO bij het uitkeren van de prijs aan Breda dat dit jaar 290 gemeenten en 50
maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden aan het Spiegelonderzoek hebben
meegedaan. In totaal werden ruim 800 enquêtes ingevuld. In vergelijking met het jaar ervoor,
toen ‘slechts’ 60 gemeenten streden om de eerste plaats, dus een enorme stijging van het aanral
deelnemers.
Mogelijk heeft deze stijging te maken met de VN-top over duurzame ontwikkeling die kort
daarvoor, van 26 augustus tot 5 september, in Johannesburg gehouden werd. Anderzijds lijkt
duurzaamheid toch ook bij steeds meer gemeenten een serieus thema te worden.
Overigens zal later blijken dat het aantal deelnemende gemeenten 300 bedroeg (inclusief dus de
te laat-indieners) en dat er dientengevolge 900 enquêtes zijn ingestuurd, waaraan in totaal meer
dan duizend ambtenaren en minstens evenveel vrijwilligers hebben meegewerkt.
Ook blijkt dan dat het NCDO de score van de gemeente Arnhem iets opgewaardeerd heeft tot
115 punten, waardoor Arnhem uiteindelijk op een score is uitgekomen van 6,6 in plaats van de
eerder vermelde 6,4.

VN-conferentie over duurzame ontwikkeling
De VN-top over duurzame ontwikkeling 10 jaar na de Akkoorden van Rio – en vooral het
tegenvallende resultaat ervan – is voor de stichting Doca aanleiding om het gemeentebestuur, de
Spiegelgroep en de leden van het Platform
Arnhem Mondiaal nog eens te attenderen op de
noodzaak om op het gebied van duurzaamheid
aan de weg te blijven timmeren. In een rondschrijven van 6 september 2002 van de stichting
hierover: ‘Van 26 augustus tot 5 september werd
in Johannesburg, Zuid-Afrika, de VN-top over
duurzame ontwikkeling gehouden. De belangrijkste vraag die beantwoord moest worden
luidde: welke resultaten zijn er in de afgelopen
10 jaar geboekt op het gebied van grondwaterbe-heer, mondiaal landbouwbeleid,
energiebeheer, gezondheidszorg en het behoud van de verschei-denheid in flora en fauna
(biodiversiteit).
De critici wijzen er terecht op dat de maatregelen tot nu toe onvoldoende zijn om de
doelstellingen van duurzame ontwikkeling (een beheer van de aarde en haar grondstoffen op
een wijze die het voortbestaan van de komende generaties niet in gevaar brengt) te bereiken. De
optimisten wij-zen er anderzijds op dat duurzame ontwikkeling een proces is met vele
doelstellingen die in onderlinge samenhang staan en tegelijkertijd soms ernstig conflicteren. En
dat duurzame ont-wikkeling daarom per definitie een traag proces is.
Mag dan de VN-top in Johannesburg een tegenvaller zijn geweest, het voordeel van een dergelijk mondiaal treffen is in elk geval dat er weer eens aandacht van de media is voor duurzame
ontwikkeling. Doca heeft daarom de berichtgeving van twee toonaangevende dagbladen rond
deze top gevolgd. De Volkskrant wijdde er de rubriek ‘Johannesburg, wereldtop 2002’ aan en
Arnhem Mondiaal

564

Stichting Doca

de Gelderlander de rubriek ‘Duurzame Ontwikkeling’. Deze berichtgeving biedt een redelijk
beeld van de actuele discussie rond duurzame ontwikkeling. Doca biedt u hierbij dit overzicht
aan in de hoop dat het een bijdrage is aan de permanente discussie over de noodzaak van
duurzame ontwikkeling.’

Hoofdstuk 4

Tibetanen en deurwaarders
Op 20 juni 2002 draagt Lidia Ram, ambtenaar bij de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
(MO, sinds 1 januari van dat jaar de nieuwe naam voor de dienst Cultuur, Educatie, Welzijn &
Sport, CEWES), haar functie als contactpersoon voor het Platform Arnhem Mondiaal over aan
Theo Breeuwer, tevens werkzaam bij de dienst MO. ‘Je kunt Theo vanaf heden op alles aanspreken’, meldt ze in een mail aan bestuurslid Aris Kon. Theo Breeuwer, twee jaar eerder al
enige tijd contactpersoon voor het Platform, is goed ingevoerd in de materie en zal als voorheen
het overleg met het Platform meteen structureren: iedere twee maanden formeel dan wel informeel overleg. Iets wat Lidia Ram niet deed, met haar was er alleen overleg wanneer daar van
een van beide kanten behoefte aan ontstond. Maar Theo Breeuwer hoopt de situatie te vermijden
die zich vaker voordoet tussen en binnen de verschillende gemeentelijke diensten, namelijk dat
kwesties en besluiten pas achteraf bekend worden bij betrokkenen. Het contact met Theo
Breeuwer zal zich inderdaad kenmerken door een goede informatie-uitwisseling en – vooral –
een tijdig doorpraten van lopende zaken.
Het is niet de enige wisseling in de wacht van die zomer. Op 1 september verlaat Pim Hardijzer,
sinds september 2000 de administratieve kracht van het Platform, het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk. Hij wordt met ingang van die datum opgevolgd door Sasja de Leur die tot 28
augustus 2003 de secretaresse van het Platform zal blijven.
En tenslotte is er een verrassing van de kant van het college van B&W, want wethouder Sjoerd
Veenstra, namens Zuid Centraal de nieuwe wethouder met Welzijn en Samenlevingsbeleid in
zijn portefeuille, kondigt een kennismakingsbezoek aan het Platform aan. Een historische gebeurtenis want hij is de eerste (en enige) wethouder die zich een bezoek aan het Platform (formeel immers nog altijd een adviesorgaan voor het gemeentebestuur) verwaardigt.

Werkgroep Arnhem-Tibet
Een paar dagen later, op 3 september 2002, vindt een gesprek plaats tussen Truke de Vries,
werkzaam bij de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) van de gemeente Arnhem en Platformvoorzitter Ed Bruinvis. Aanleiding is een
fax die zij namens de Werkgroep ArnhemTibet aan het Platform heeft verzonden
waarin ze vraagt of het zinvol is dat deze
werkgroep zich aansluit bij het Platform met
het oog op een campagne die gestart is om
met fondsen uit Nederland een school in Tibet
te bouwen. Twee weken later – tijdens de
Platformvergadering van 18 september –
geven Ben van der Putte namens de
Werkgroep Arnhem-Tibet en Lob-sang
Tsering, een boeddhistische monnik uit Tibet
een toelichting op de plannen: ‘Het gaat om een school met internaat voor 225 nomadenkinderen van 6 tot 15 jaar oud. De bouw-kosten bedragen 395.000 euro. Het initiatief voor
de school is genomen door drie Tibe-taanse Boeddhistische monniken, waarvan Lama Lobsang
Tsering de projectleider is. Het initiatief wordt (belangeloos) onder-steund door de Werkgroep
Arnhem-Tibet.’
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Voor de Platformleden is de informatie nieuw: ‘De mensen op het Tibetaans Plateau zijn erg
arm en zij raken cultureel, sociaal en economisch steeds verder achterop. De balans tussen het
natuurlijke ecosysteem en de traditionele cultuur raakt meer en meer verstoord. De lokale gemeenschap op het Tibetaans Plateau wordt daardoor in haar voortbestaan bedreigd. Ongeveer
80% van de mensen kan niet lezen of schrijven. Er zijn te weinig scholen waardoor elk toekomstperspectief ontbreekt. Veel ouders sturen daarom hun kinderen (illegaal) naar India of
Nepal. Daar hebben de kinderen als vluchteling een betere kans op onderwijs en dus een beter
toekomstperspectief. Dit leidt tot verlies aan menselijk kapitaal en sociale desintegratie op het
Tibetaans Plateau. Gezinnen worden ontwricht en de toekomst blijft onzeker en armoedig.’
De campagne blijkt evenwel niet bij nul te hoeven beginnen. De groep rond Lobsang Tsering
heeft al een uitgewerkt bouwplan en er is door de lokale autoriteiten al een bouwvergunning
verstrekt.
Voor 2002/2003 staat een inzamelingscampagne op het programma, waarna mogelijk al in 2004
met de bouw van de Gesar Sherab School kan worden begonnen.
In de praktijk zal het nog sneller gaan, want in 2003 blijkt al met de bouw te kunnen worden begonnen. De Werkgroep Arnhem-Tibet sluit zich in oktober 2002 bij het Platform aan, daarbij
vertegenwoordigd door Aukje Otter, maar na het realiseren van de bouw van de school verdwijnt de werkgroep langzaam uit beeld en zal daarna alleen nog maar agendalid van het Platform zijn.

Deurwaarder
Een maand later, op de vroege ochtend van 4
oktober 2002, gebeurt iets eigenaardigs. Er
meldt zich ten huize van Platformvoorzitter
Ed Bruinvis een deurwaarder in gezelschap
van een rech-ter-commissaris en enkele
politiemensen met breekijzers. Aan de
verbaasde bewoner wordt een machtiging tot
binnentreden
getoond,
waarna
het
gezelschap begint met het noteren van de inboedel. Niets van waarde mag vervolgens
meer uit de woning worden verwijderd krijgt
de Platformvooriztter te horen, waarna het
gezelschap de woning weer verlaat.
Opdrachtgever tot dit optreden blijkt de Kamer van Koophandel Gelderland te zijn. De
uitvoerenden zijn medewerkers van het Arnhemse deurwaarderskantoor Waters Oomes &
Legel. De voorzitter heeft in zo-verre nog geluk dat hij thuis is op de ochtend van de inval want,
zo vermeldt de aankondi-ging van de beslaglegging, ‘Mocht de deur-waarder u op het
genoemde tijdstip niet aan-treffen, dan zal hij later terugkeren en in tegenwoordigheid van een
slotenmaker en een inspecteur van politie in zijn hoedanig-heid van ambtenaar ex art.444
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de toegang tot uw woning verschaffen om vervolgens
beslag te leggen op de in uw woning aanwezige inboedel en eventueel andere roerende zaken.
De execu-tiekosten verbonden aan deze maatregel, waaronder de kosten van een slotenmaker,
komen dan volledig voor uw rekening.’
De aanleiding tot dit incident is zowel onbetekenend als verbijsterend. Op 1 februari 2002 ontvangt het Platform Arnhem Mondiaal namelijk via het postbusadres van de gemeente Arnhem
het verzoek tot betaling van de jaarlijks bijdrage aan het handelsregister van de Kamer van
Koophandel ad € 28,52. Het bedrag wordt op 4 april door de dienst MO uit het reguliere budget
overgemaakt. Daarmee lijkt aan de jaarlijkse verplichting voldaan, maar de Kamer van Koophandel stort het bedrag terug en verzendt vervolgens aan het Platform een aanmaning om wederom contributie te betalen.
Penningmeester Aris Kon doet onderzoek naar deze eigenaardige gang van zaken en schrijft op
30 augustus 2002 aan de Kamer van Koophandel: ‘Zoals uit bijgaand financieel overzicht blijkt
heeft deze dienst – zoals te doen gebruikelijk – op 4 april jl. de bedoelde jaarlijkse bijdrage ad €
Arnhem Mondiaal

566

Stichting Doca

28,52 voor de Vereniging aan de Kamer van Koophandel betaald. Evenwel heeft u per ongeluk
het bedrag gerestitueerd, omdat u veronderstelde dat er 2x betaald was door de Gemeente Arnhem. Toen dit niet het geval bleek, is de bijdrage medio juli op uw verzoek opnieuw betaald.
Vandaar onze verbazing dat waar er oorspronkelijk correct en op tijd betaald is, er nu een
deurwaarder langskomt bij een van de bestuursleden privé. Wij verzoeken met klem deze administratieve vergissing uwerzijds recht te zette en deze deurwaarder van zijn opdracht te ontheffen (dossiernummer 436700/jp).’
De conclusie moet luiden dat de betreffende medewerker bij de Kamer van Koophandel niet aan
het dringende verzoek van de penningmeester van het Platform heeft voldaan, maar dat tevens
geen controle is uitgevoerd bij het op pad sturen van de deurwaarder.
Omdat de Kamer van Koophandel bovendien nalaat op het incident te reageren, wordt niet duidelijk wat zich precies ten burele van deze instantie heeft afgespeeld in deze zaak. Wel ontvangt
Platformvoorzitter Ed Bruinvis op 16 oktober, een kleine twee weken na het ongewenste huisbezoek, een tweeregelig briefje van deurwaarderskantoor Waters Oomes & Legel: ‘Op verzoek
van cliënte sluiten wij ons dossier. Met excuses voor het door u ervaren ongemak.’
Overigens wordt de jaarlijks verplichte bijdrage voor bedrijven, verenigingen en stichtingen aan
het Handelsregister in 2013 afgeschaft. Alleen het betalen van de eenmalige inschrijvingskosten
– ad € 50,- – blijft in stand.

Hoofdstuk 5

Geen Autovrije Dag
Het Platform Arnhem Mondiaal komt na de zomer van 2002 nog driemaal bijeen in dat jaar. Op
de vergadering van 18 september – die in het
vorige hoofdstuk al aan de orde kwam – meldt
Pim Grooten dat ze stopt met haar werk voor de
Gehandicaptenraad omdat ze zich volledig wil
richten op haar theaterwerk. Daar er voor haar
geen opvolger is, houdt haar besluit in dat de
Gehandicaptenraad
zich
terugtrekt
als
Platformorganisatie. Slecht nieuws brengt ook
Bernd Lamprecht, sinds de oprichting van het
Platform in 1986 de vertegenwoordiger van
Wereld-winkel Arnhem en enige tijd bovendien
Plat-formvoorzitter. Hij heeft besloten zijn werk voor de Wereldwinkel te beëindigen. En dan is
er ook nog een jobstijding van de kant van Milieudefensie: de Autovrije Dag die gepland stond
voor 22 september, wordt door de initia-tiefgroep geannuleerd. Reden: de gemeente wei-gert
medewerking.
Voor het Platformbestuur is dit aanleiding een protest te richten tot het gemeentebestuur. Uit de
brief die voorzitter Ed Bruinvis nog diezelf-de avond aan het college van B&W en de
gemeenteraad richt: ‘Het Platform Arnhem Mondiaal, hedenavond in vergadering bijeen, maakt
ernstig bezwaar tegen het besluit van het gemeente-bestuur van Arnhem om geen toestemming
te verlenen voor het afsluiten van twee wegen en het houden van een skatetocht door de stad op
de internationale Autovrije Dag van 22 september aanstaande. Met deze activiteit had de
Initiatiefgroep Autovrije Dag Arnhem de bevolking van Arnhem willen wijzen op het feit dat de
6 miljoen personenauto’s die er nu al in ons land rond-rijden voor permanente
milieuvervuiling, verkeersslachtoffers, lawaai en stress zorgen. Deze si-tuatie dreigt de
komende jaren alleen nog maar te verergeren als gevolg van het alsmaar groei-ende
autogebruik.’
De verontwaardiging bij de Platformleden over het besluit van het gemeentebestuur om geen
medewerking aan de Autovrije Dag te verlenen is niet alleen vanwege deze argumenten groot.
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Ook het feit dat de gemeente pas op het laatste moment met dit besluit komt, geeft daar
aanleiding toe: ‘Aan de voorbereiding van deze dag in Arnhem is door de organisatoren maandenlang gewerkt en de oproep tot deelname is door een lid van het College ondertekend. De bij
het Platform Arnhem Mondiaal aangesloten organisaties hebben met onbegrip op het gemeentebesluit gereageerd en spreken er hun teleurstelling over uit. Temeer daar de organisatoren van
de Autovrije Dag in Arnhem pas op de valreep vernomen hebben dat hun inzet vergeefs is
geweest. Het gaat bij de organisatie van de Autovrije Dag niet om het dwarszitten van automobilisten, maar om het tegengaan van het zinloos gebruik van de auto en om burgers te laten ervaren wat een schone, rustige en veilige leefomgeving waard is als er eens niet of nauwelijks
met auto’s gereden wordt in je straat.’
Hoewel het Platform er op voorhand niet veel vertrouwen in heeft dat het gemeentebestuur naar
aanleiding van dit protest nu plotseling wel zal besluiten om medewerking aan de Autovrije Dag
te verlenen, wordt de gemeente er toch toe opgeroepen: ‘Wij roepen het gemeentebestuur op om
de bureaucratische hindernissen weg te nemen die de organisatie van de Autovrije Dag belemmeren en solidair te zijn met burgers en maatschappelijke organisaties die zich – in onze ogen
zeer terecht – zorgen maken om onze leefsituatie en daar bereid zijn wat aan te doen.’

Reactie van het gemeentebestuur
Hoewel het stadsbestuur niet reageert op de brief van het
Platform, leidt het protest wel tot een interpellatieverzoek door de
fracties van D66, GroenLinks en SP in de gemeenteraad van Arnhem. In haar antwoord aan de raad op 4 oktober 2002 meldt
burgemeester Pauline Krikke als voorzitter van de raad, dat het
verzoek wordt gehonoreerd. De behandeling ervan zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 10 oktober. Overigens wijzen
Bob Roelofs, Wieneke de Waard en Gerrie Elfrink van de
respectievelijke fracties in hun gezamenlijke verzoek aan de
burgemeester op het feit dat de Autovrije Dag in Arnhem in de
paar voorbije jaren niet bepaald een spektakelstuk kan worden
genoemd: ’54 gemeentes, vier provincies en één Waterschap
deden dit jaar in Nederland mee met ‘de autovrije dag’ op 22 september. Dit jaarlijkse Europese initiatief is een internationaal gedragen idee en is daarmee een belangrijke Europese (milieu)
actie. Voor de derde achtereenvolgende keer blonk Arnhem echter uit met vrijwel geen
activiteiten tijdens deze landelijke actie. Slechts 1 straat in een Arnhemse wijk werd op die
zondag tijdelijk afgesloten. Terwijl dit jaar toch 14 organisaties allerlei aardige voorstellen
hadden gedaan om op deze dag het gebruik van de auto wat moeilijker te maken en de
voetgangers en de fietsers een beetje in de watten te leggen. Helaas blonk Arnhem dit jaar wel
uit in miscommunicatie tussen de gemeente, de politie en de organiserende organisaties.’
Om te waarborgen dat er voor de jaren 2003, 2004 en 2005 wel een Autovrije Dag in
samenwerking met het gemeentebestuur zal worden georganiseerd, bevelen de drie raadsfracties
aan om:
1. ‘Het College opdracht te geven om de komende drie jaren de actie ‘autovrije dagen’
actief te ondersteunen door tijdig (voor 1 maart) voorstellen te doen aan de Raad voor
het afsluiten van opvallende delen van de Binnenstad (bijvoorbeeld Willemstunnel,
John Frostbrug).
2. Het College te laten verzoeken aan busbedrijf Connexxion, dat het openbaar vervoer op
die dagen gratis is in Arnhem.
3. Het College opdracht te geven de mogelijke kosten van dit verzoek af te dekken in de
uitwerking van de meerjarenbegroting 2003-2006.
De rest van de gemeenteraad en het college van B&W zullen maar zeer ten dele met deze
aanbevelingen meegaan en tot het afsluiten van toegangswegen tot de stad (via de genoemde
John Frostbrug bijvoorbeeld) zal het al helemaal niet komen. Het leidt er mede toe dat de Auto-
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vrije Dag in Arnhem in de jaren die volgen beperkt blijft tot buurtfeestactiviteiten op een paar
relatief beschutte plekken in de stad, zoals we in latere hoofdstukken zullen moeten vaststellen.

Hoofdstuk 6

En weer dreigt er oorlog
Het is 3 oktober 2002 wanneer vanuit de raadsfractie en het bestuur van GroenLinks Arnhem
(respectievelijk door Malika Achekar en Danny Brus) de oproep wordt gedaan om naar andere,
politieke wegen te zoeken om de Iraakse dictator Saddam Hoessein tot aftreden te bewegen dan
te dreigen met een militaire aanval. President George W. Bush (ook wel Bush junior genoemd
ter onderscheiding van zijn vader George H.W. Bush, die in 1993 als president werd opgevolgd
door Bill Clinton) uit dan al enkele maanden dreigende taal richting Saddam Hoessein die bezig
zou zijn om een arsenaal chemische wapens op te bouwen waarmee hij het Westen zou willen
bestoken. Hoewel achteraf blijkt
dat dit niet het geval was – Irak
was inderdaad in het bezit geweest
van chemische wapens waarmee
het in maart 1988 de Koerdische
stad Halabja bestookte alsook de
Iraanse strijdkrachten waarmee het
land toentertijd in oorlog was,
maar die wapens waren in de jaren
90 onder druk van de VN
ontmanteld – zijn de dreigementen
dat West-Europa binnen een half
uur met ballistische raketten vanuit
Irak bestookt kan worden, zo
angstaanjagend dat er toch een
oorlogsstemming ontstaat. Met name het optreden van premier Tony Blair die zich vierkant
achter George Bush opstelt en dezelfde oorlogsretoriek hanteert, draagt ertoe bij dat ook
regeringen in andere landen in West-Europa, waaronder Nederland, aangeven dat een
preventieve aanval op Irak niet langer kan worden uitgeslo-ten.
Maar ook het tweede argument van president Bush, namelijk dat Saddam Hoessein
terroristische organisaties als Al Qaida onder-steunt, zal later niet blijken te kloppen, althans
niet in de mate waar de Iraakse president van wordt beschuldigd.
Uit de oproep van GroenLinks Arnhem: ‘Via de media verneemt u elke dag dat er een oorlog
dreigt te ontstaan in en rond Irak. GroenLinks Arnhem heeft moeite met deze oplossing. Een
oorlog betekent dat er slacht-offers zullen vallen onder de bevolking en soldaten. Ook zullen de
voorzieningen van het land eronder lijden, waardoor ook een korte oorlog een effect krijgt van
vele jaren. De Irakese bur-gers zijn in de afgelopen 20 jaar al geconfronteerd met twee
oorlogen. Zij hebben familieleden verloren en moeten dagelijks leven met de negatieve effecten
van die oorlogen. Ook hebben de mensen in Noord- en Zuid-Irak kennis kunnen maken met het
geweld van het regime van Sadam Hoessein.
Niemand kan vooraf de garantie geven dat het met geweld ‘opruimen’ van het regime zal slagen. Noch dat met het omverwerpen van Saddam Hoessein de problemen in deze regio opgelost
zullen zijn.
GroenLinks Arnhem is van maning dat geweld in deze situatie niets oplost. Sterker, het zal ook
de afstand tussen de diverse Religies en Culturen vergroten. Door met veel mensen de nadruk te
leggen op een vreedzame oplossing hopen wij de bevolking van Irak ‘een hart onder de riem te
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steken’ en de Nederlandse regering te verleiden tot het tijdig afbreken van de geweldsspiraal
die gaande is.’
Het rondschrijven van GroenLinks Arnhem eindigt met de oproep om op 11 oktober een protesttocht te houden vanaf het oorlogsmonument bij de
Eusebiuskerk naar het monument op het
Airborneplein. Een tocht waar uiteraard ook
Platformleden aan meedoen, maar die eerst nog met
een week zal worden uitgesteld vanwege het
overlijden van prins Claus.
Tot het niet meedoen aan de voorbereidingen van de
inval in Irak zal de Nederlandse regering echter niet
worden verleid. Premier Jan Peter Balkenende (CDA)
verklaart dan weliswaar dat Nederland een inval in
Irak wel politiek, maar niet militair zal steunen, maar
later zal blijken – hoewel tot op heden van
regeringswege nooit officieel toegegeven – dat
Nederlandse
commando’s
en
F-16
verkenningstoestellen wel degelijk aan de eerste
dagen van de inval, die op 20 maart 2003 plaatsvindt,
hebben deelgenomen.

Ook campagne door SP
Niet alleen GroenLinks Arnhem laat van zich horen in een poging de groeiende oorlogsstemming te bezweren, ook de Socialistische Partij (SP) komt met een dergelijk initiatief, maar dan
meteen landelijk. Onder een soortgelijke titel als die van GroenLinks ’13 redenen tegen een
nieuwe oorlog’ roept de partij de Nederlandse regering op om zich juist tégen de dreigende
oorlog in Irak te verklaren. Niet alleen omdat de bombardementen opnieuw tot veel onschuldige
burgerslachtoffers zullen leiden, zoals GroenLinks al aangaf, maar ook omdat ‘een aanval op
Irak in strijd (is) met het internationale recht. De Amerikanen bereiden een aanvalsoorlog voor
waarvoor geen wettige grondslag is. Als we toestaan dat internationale rechtsregels willens en
wetens geschonden worden, ziet de toekomst er levensgevaarlijk uit.’
De partij snijdt met dit argument een gevoelig punt aan, want inderdaad zal de Coalition of the
Willing zoals de groep landen zullen gaan heten die zich aansluiten bij de inval in Irak, de instemming van de VN ontberen. De Verenigde Staten als initiatiefnemer passeren de Verenigde
Naties moedwillig om geen tijd te verliezen en omdat zo het
veto van bijvoorbeeld Rusland wordt vermeden. Maar, zo
stelt de SP: ‘Een aanval op Irak schept een gevaarlijk
precedent. Als Amerika naar eigen goeddunken preventief
mag aanvallen, waarom zouden landen als India, Pakistan,
Israël, Iran en China dat voortaan niet óók gaan doen? De
wereld is vol ernstige ge-schillen en conflicten. Laten we
voorkomen dat oorlog daarvoor als ‘logische’ oplossing
wordt gezien.’
Sterker nog, als de VN in dit soort ernstige kwesties wordt
gepasseerd, komt de organisatie zelf in gevaar. Of zoals de SP
het in haar oproep formuleert: ‘Een aanval op Irak vormt een
ernstige bedreiging voor de Ver-enigde Naties. Als de VN als
‘niet relevant’ worden afgedaan, kunnen we het instituut net
zo goed opheffen en krijgen de sterkste landen voortaan
helemaal de vrije hand in het bepa-len van de wereldorde.’
Ook drie andere argumenten die de SP aandraagt in haar
campagne om vooral niet met een militaire aanval te reageren op het dictatoriale bewind van
Saddam Hoessein, snijden hout zoals latere jaren zullen aan tonen. ‘Een aanval op Irak dreigt
de islamitische wereld verder van het Westen te ver-vreemden. De gevolgen zullen doorwerken
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in de internationa-le verhoudingen maar ook in de integratie van de islamitische
bevolkingsgroepen in het Westen.’
En: ‘Een aanval op Irak zal leiden tot een toename van het terrorisme. Extremisten zullen veel
makkelijker medestrijders kunnen werven in landen als Pakistan, Indonesië en de Palestijnse
gebieden maar ook elders.’
Ook met het derde argument slaat de partij de spijker op de kop: ‘De dreiging van massavernietigingswapens en de belangen van de bevolking van Irak lijken gelegenheidsargumenten om
te verhullen waar het Amerika vooral om gaat: de toegang tot en controle over wat zich onder
Iraakse bodem en in de regio bevindt: een groot deel van de wereldolievoorraad. Zonder olie
zou Amerika zich veel minder druk maken om Irak.’
Pas geruime tijd na de Golfoorlog zullen hooggeplaatste politici en militairen in de VS
toegeven dat toegang tot de Iraakse olievelden een doorslaggevend motief was voor de invasie
in Irak. De protestkaarten die de SP koppelt aan de campagne en die de CDA-minister van
Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer ertoe moeten aanzetten om van deelname aan de
oorlog in Irak af te zien, zullen dan ook weinig effect sorteren. Zijn goede betrekkingen met de
familie Bush (die over enorme belangen in de Amerikaanse olie-industrie beschikt), waren toen
al bekend en het mag dan ook eigenlijk geen verwondering wekken dat dezelfde Jaap de Hoop
Scheffer niet veel later, namelijk op 1 januari 2004, wordt benoemd tot secretaris-generaal van
de NAVO.

Hoofdstuk 7

Ontmoetingen in
oorlogstijd
Terwijl de kranten vol staan van de
dreigende oorlog in Irak, komt het
Platform Arnhem Mondiaal op 30
oktober bijeen om lopende zaken door te nemen. Daar is ook Kees Hak namens GroenLinks
Arnhem bij aanwezig om een pleidooi te houden voor een jaarlijks multicultureel festival in
Arnhem, vergelijkbaar met het Festival Mundial (FM) in Tilburg. Het festival zou wellicht een
brug kun-nen slaan tussen de verschillende be-volkingsgroepen in Arnhem, zo luidt het idee van
GroenLinks. Opmerkelijk is dat van de kant van het Platform noch van de kant van de
GroenLinks-ver-tegenwoordiger wordt teruggeblikt op de protesttocht die twee weken eerder
tegen de dreigende inval in Irak is gehouden. Ook die actie had immers als doel om
bevolkingsgroepen bijeen te brengen in een eensluidend protest.
Het festival-idee van Kees Hak wordt niet met enthousiasme begroet, er zijn met name praktische bezwaren, zoals uit de notulen van de bijeenkomst blijkt: ‘Het doel is prachtig, maar niet
proberen om een festival met 150.000 bezoekers in twee dagen te evenaren. Vooral insteken bij
al bestaande festijnen (voor 2003 staat de hele maand augustus in het teken van het Rijnfestijn).
Aangemerkt wordt dat FM wel steeds commerciëler aan het worden is. Verder vraagt een dergelijke organisatie een lange voorbereidingstijd vergt, niet van tevoren willen uitgaan van resultaat in 2003. Integratie vraagt bovendien om een lange adem en inzet op buurtnivo (Kees
Kentin noemt het voorbeeld van de wijk Sint Marten, waar na veel proberen nu eindelijk mensen van diverse culturen bij elkaar uit eten gaan), een festijn is daarvoor te veel een eendagsvlieg. Hennie meldt dat op dit moment gewerkt wordt aan een inventarisatie van buitenlandse
contacten van kerken in Arnhem, mogelijk dat daar gebruik van kan worden gemaakt. Bij de
aanpak de nadruk leggen op mét de mensen in plaats van vóór de mensen. Ook vooral
zelforganisaties benaderen voor hulp. Aris raadt aan een groepje van 4 à 5 mensen te formeren
die het niet al te druk hebben en daarmee te proberen een plan van aanpak te maken en
vervolgens met dat plan de groepen af te gaan. Vooral ook goed op planning letten: niet iets in
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Arnhem willen organiseren in dezelfde maand als de Vierdaagse in Nijmegen bijvoorbeeld. Besluit: eerst het idee maar eens laten rijpen. Kees bespreekt het idee verder in de fractie, Ed
stuurt hem het Platformboekje voor de contactadressen.’
De praktische wenken van de door de wol geverfde Platformvertegenwoordigers moeten Kees
Hak hebben doen duizelen en tot een festival is het ook niet meer gekomen. Maar de ontmoeting
tussen beide organisaties laat wel zien dat er tussen ‘de politiek’ en het verzelfstandigde Platform in die jaren mogelijkheden tot samenwerking liggen. Waarbij tegelijkertijd vastgesteld
moet worden dat het er in de praktijk in het nieuwe millennium nooit meer van gekomen is.

Huis der Werelden
Ongeveer gelijktijdig met het festival-idee van GroenLinks Arnhem wordt een ander voorstel
gedaan om te pogen het multiculturele karakter van de
Arnhemse bevolking te accentueren. Dit-maal is dat het Huis der
Werelden, een initiatief van Jaap Huurman, die met een serie
debatten dit thema in de schijnwerpers wil zetten. Het eerste
debat staat voor 19 november 2002 op de agenda en wordt
gehouden in het studentencafé op de Hogeschool Arnhem
Nijmegen (HAN). Onderwerp: Wanneer mogen welke
vluchtelingen blijven? Inleidingen worden verzorgd door Stef
Blok, lid van de Tweede Kamer voor de VVD en Fatma Ali van
– opnieuw – GroenLinks Arnhem. Het geheel wordt voorbereid
samen met de Irakese Christenen Vereniging Somer en
huiseigenarenvereniging De Stoere Houtman, ook een initiatief
van Jaap Huurman. Niet af-kerig van enig stuntwerk looft het
Huis der Werelden als prijs een trip naar Londen uit wanneer
door middel van een briefkaart aan de organisatie met ‘ja’ of
‘nee’ geantwoord wordt op de stel-ling: vluchtelingengezinnen met in Nederland opgegroeide
kin-deren mogen hier blijven.
Het tweede debat vindt een maand later, op 17 december, plaats in de John F. Kennedy
basisschool aan de Middachtensingel in Arnhem. Onderwerp is nu de vraag of feestdagen van
andere re-ligies dan het christendom erkenning dienen te krijgen. Inlei-dingen zijn er ditmaal
van de fractievoorzitter van het CDA in Arnhem, Frans Janssen, en de islamtheoloog Dogan
Bostanci. De organisatie ligt bij dit debat in handen van de Hindoestaanse vereniging Jaimapa in
samenwerking met de John F. Kennedy-school. En opnieuw is er weer een loterij nu met als
prijs: een reisje naar Praag voor inzenders die reageren op de stelling: óók voor feestdagen van
andere religies dan christendom moeten werknemers een vrije dag kunnen krijgen.

Bosnië
En terwijl elke organisatie op eigen wijze aan de weg timmert vanuit het idee dat de samenleving tot op zekere hoogte wel degelijk maakbaar is, wijst Kees Kentin van de Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU) er op dat de oorlog in Bosnië dan wel voorbij mag zijn, maar
dat het leed ter plaatse nog lang niet is geleden: ‘Er zijn alweer heel wat spullen hier gebracht
waarmee we een aantal vluchtelingen in het kamp bij Zenica (Bosnië) een wat aangenamer afsluiting van het jaar 2002 willen bezorgen. Uiteraard is materiële hulp daar welkom, maar voor
ons die erheen gaan geldt vooral dat we met ons zijn daar tijdens de laatste maand van dit jaar,
hen niet willen laten horen bij de inmiddels al bijna vergeten groep slachtoffers van een erg
recente oorlog op de Balkan.
Spullen en goeie bedoelingen hebben we dus al genoeg, maar het ontbreekt ons nog aan een
flink aantal euro’s om de huur van het transportbusje en de brandstof daarvoor te betalen.
Mogen we daarvoor een beroep op (jo)u doen?’
Het beroep van Kees Kentin en zijn IJU zal opnieuw niet tevergeefs zijn, ook al dreigt inderdaad op de achtergrond alweer de volgende oorlog.
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Hoofdstuk 8

Verzelfstandiging Platform heeft een prijs
De verzelfstandiging van het Platform Arnhem Mondiaal heeft weliswaar al op 9 juni 2001
plaatsgevonden zoals we eerder zagen, maar die formele
handeling krijgt nog een lange en in-grijpende nasleep.
Begin december 2002 verschijnt namelijk de nota
‘Minderheden in Arnhem’ waarin wordt voor-gesteld om
de adviescommissie Minderheden – ingesteld in 1994 – op
te heffen en ‘de gemeen-telijke subsidieregeling voor
allochtone zelforganisaties met ingang van 1-1-2004 (te
beëin-digen) en de vrijkomende middelen in te zetten voor
projecten die aantoonbaar zijn gericht op integratie.’
Hoewel het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid
altijd los gestaan heeft van het gemeentelijk minderhedenbeleid, wordt in de nota in één adem ook het zogeheten
VRONT-beleid ‘meegenomen’: ‘Het huidige beleid en
daarop betrekking hebbende subsidieregeling Vredesvraagstukken en Ontwikkelingssamenwerking (VRONT)
met ingang van 1 januari 2004 beëindigen c.q. in te trekken, met dien verstande dat het Kimberleyproject conform
gemaakte afspraken wordt uitgevoerd en dat bij verdere
vervolmaking van het minderhedenbeleid wordt bezien of en hoe de ontwikkeling van
samenwerkingsprojecten of stedenbandinitiatieven met (traditionele) herkomstlanden een
nieuwe invulling kan worden gegeven met meerwaar-de.’
De nota, opgesteld door Hans Haage, Marian Kauffman en Theo Breeuwer van de dienst
Maatschappelijke Ontwikke-ling (MO) steekt dus in op twee thema’s, namelijk de wens van de
– landelijke – overheid dat minderheden in Nederland beter integreren in de Nederlandse
samenleving en de – lokale – wens dat de gemeente Arnhem nauwere banden aanknoopt met de
zogeheten herkomstlanden (te weten Marokko, Turkije en Suriname), in wezen een afgeleide
van het integratiebeleid. De stedenbanden die Arnhem onderhoudt met Gera en Croydon en via
het ‘particulier initiatief’ met Lima, hebben blijkbaar veel minder interesse van de kant van het
gemeentebestuur.
Dat de opstellers van de nota – hij zal op 10 december besproken worden door het college van
B&W – zich realiseren dat de voorstellen voor veel onrust kunnen zorgen, blijkt uit hun toelichting: ‘De nota heeft ingrijpende gevolgen voor onder meer de adviescommissie Minderheden, de zelforganisaties en het VRONT-beleid. De nota is bedoeld als een bijdrage aan een
discussie over de visie op de rol van de gemeente met betrekking tot de multiculturele Arnhemse
samenleving. Voorgesteld wordt om aan de hand van deze nota een aantal discussiebijeenkomsten te organiseren in het eerste kwartaal van 2003.’

Brief aan Platform
De eerstkomende vergadering van het Platform staat gepland voor 18 december en uiteraard
staat de nota voor die bijeenkomst geagendeerd. Maar een week tevoren ontvangt het Platformbestuur een brief van Bern Lauriks, hoofd Welzijn, Educatie en Sport van de dienst MO, waarin
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bovenstaande beleidsvoorstellen kort worden samengevat en het Platform de mogelijkheid geboden wordt om in te spreken. De eerste mogelijkheid daartoe is tijdens de bijeenkomst van de
raadscommissie Maatschappelijk Welzijn op 16 december (‘gezien de specifieke adviesbevoegdheid van het Platform Arnhem Mondiaal’) en verder (‘indien de raadscommissie op 16 december a.s. besluit om de nota vrij te geven voor inspraak’) tijdens een aparte bijeenkomst op een
nader te bepalen datum in het eerste kwartaal van 2003. Voor wat betreft het activiteitenbudget
hoeft het Platform, zo benadrukt de heer Lauriks in zijn brief van 11 december 2002, zich nog
niet meteen zorgen te maken: ‘Voor 2003 blijft de situatie nog ongewijzigd, de organisaties die
in 2003 voor subsidie in aanmerking komen, zullen deze gewoon ontvangen.’
Uiteraard maken de bij het Platform aangesloten organisaties zich daarom juist wél zorgen. De
ervaring heeft immers geleerd dat wanneer een overheidsinstantie stelt dat de burger zich geen
zorgen hoeft te maken, men dubbel op zijn tellen moet passen. Het adagium ‘gaat u rustig
slapen’ heeft zich diep in het collectieve bewustzijn ingegraven, ook bij het Platform.
Maar helemaal onverwacht komt deze wending in het gemeentebeleid nu ook weer niet. Want
niet alleen is uit de contacten met Theo Breeuwer al gebleken dat de gemeente Arnhem het
VRONT-beleid – opnieuw – ter discussie wil stellen, maar uit een memo van Lidia Ram aan het
sectorteam van MO, gedateerd 25 februari 2002 en
indertijd al in het bezit gekomen van het
Platformbestuur, was op te maken dat er
veranderingen op til waren: ‘Conform in het
verleden gemaakte afspraken tussen wethouder Van
Doorne en vertegenwoordigers van het Platform
Arnhem Mondiaal is het reservebudget bestemd
voor initiatieven op vredes- en ontwikkelingssamenwerking gebied. De gemeente besluit op grond
van de subsidieregeling welke initiatieven in
aanmerking komen voor financiële ondersteuning.
Het Platform heeft adviesrecht en wordt daartoe ook uitgenodigd.
Bij deze regeling gaat het vaak om kleine bedragen (maximaal € 4.537,80) en in de meeste
gevallen zijn het aanvragen uit de aangesloten organisaties van het Platform zelf.
Subsidieaanvragen komen onre-gelmatig binnen. De subsidieregeling is verouderd en moet
herschreven worden. Na herschrijving kan de beoordeling van subsidieaanvragen gedelegeerd
worden aan het Platform. Deze kan dan de eerste beoordeling doen en dit ter goedkeuring
voorleggen aan de gemeente.’
Tot zover zag het interne voorstel er alleszins redelijk uit. Het paste ook in de route die het
Platform op weg naar verzelfstandiging tot dan toe had afgelegd, in die zin dat het Platform op
deze wijze als een volwassen partner van de gemeente werd gezien. Veel voorwerk op financieel gebied kon zo bovendien door het Platform als adviesorgaan worden verricht wat de
gemeente weer veel tijd scheelde, was de gedachte bij het bestuur.

Reactie Platform
Omdat de bijeenkomst van de raadscommissie Maatschappelijk Welzijn twee dagen eerder
plaatsvindt dan de vergadering van het Platform, besluit het dagelijks bestuur van het Platform
om vanuit een bestuursstandpunt in te spreken en daar op de vergadering van 18 december een
toelichting op te geven, een noodgedwongen omgekeerde werkwijze dus. Platformvoorzitter Ed
Bruinvis tijdens de bijeenkomst van de raadscommissie: ‘Allereerst is er de vaststelling dat
sinds het einde van de Koude Oorlog de wereldvrede nog niet verwezenlijkt is. Integendeel
helaas, sinds járen hebben Arnhemse vredesorganisaties onlangs weer in de binnenstad moeten
demonstreren tegen de dreiging van een nieuwe oorlog (Irak). Oorlogen worden tegenwoordig
onder de naam ‘vredesoperaties’ uitgevochten. Terecht of niet, over één ding kunnen we het
eens zijn: vredesbevorderende bommen bestaan niet. Mensen krijgen pas spijt van oorlog als ze
de doden, verminkten en getraumatiseerden zien. Maar dan is het te laat. Dat moeten we ons
goed realiseren! Vredesbevordering, en het liefst breed gedragen, is steeds weer actueel en
noodzakelijk.
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Hetzelfde geldt voor de bescherming van mensenrechten. Soms is een zittende regering verantwoordelijk voor schending van die rechten, dan weer een komende of een gaande. Maar steeds
weer zijn het de burgerorganisaties die opkomen voor de slachtoffers. Ook in Arnhem wordt dat
werk nog steeds gedaan. Idem dito voor wat betreft de armoede in de wereld en het beslag dat
wij westerlingen leggen op de alsmaar tanende voorraad energie en grondstoffen.
Al vier jaar achtereen is in Arnhem de Lokale Duurzaamheidsspiegel gehouden en telkens
opnieuw wordt door de uitvoerende organisaties gewezen op de noodzaak om ook – met name!
– op lokaal niveau wat aan die mondiale tegenstellingen te doen. Wat dat betreft zou deze tekst
niet meer geschreven en voorgelezen hoeven te worden zou je denken.’
Met betrekking tot de nota ‘Minderheden in Arnhem’ die op deze commissiebijeenkomst centraal staat, merkt de Platformvoorzitter op dat het in 1994 raadsbreed aangenomen Arnhem Appel nog steeds niets aan geldigheid verloren heeft: ‘Hoewel inmiddels 8 jaar geleden heeft het
gemeentebestuur bij accordering van het Arnhem Appel (‘voor een veilige en rechtvaardige
wereld’) het volgende uitgangspunt onderschreven: ‘Wij, 28 vredesgemeenten uit de gehele
wereld bijeen (…), nemen op ons onze burgers te stimuleren en waar mogelijk reeds actieve
burgers te ondersteunen. Wij verplichten ons onze beleidsdaden voortdurend te toetsen aan beginselen van rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid.’ Dit stuk geldt nog altijd als toetsingskader voor gemeentelijk beleid en dient derhalve in ondersteunende en facilitaire zin vorm
te krijgen waar het gaat om medewerking met het particulier initiatief.
Verder is er de afspraak met het gemeentebestuur dat de positie van het Platform Arnhem Mondiaal als beleidsadviserend orgaan intact blijft. Het Platform heft zich daartoe in het afgelopen
jaar tot een NGO (non-gouvernementele organisatie) getransformeerd. Om haar raadgevende,
ondersteunende en initiërende rol te kunnen waarmaken en continueren, dienen van gemeentewege dan ook voldoende facilitaire en budgettaire voorwaarden in stand te worden gehouden.’
Om de kwestie ook nog vanuit een landelijk standpunt te bekijken, wijst de Platformvoorzitter
op het commentaar dat vanuit de VNG al meermaals richting Arnhem is geuit met betrekking
tot het achterblijvend vredes- en ontwikkelingsbeleid: ‘Tenslotte zij nog eens benadrukt dat de
VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) Arnhem al enkele malen heeft gewezen op haar
al te magere inbreng waar het gaat om ambtelijke inzet en financiële bijdragen aan het
VRONT-beleid. Een bezuiniging waarbij deze inbreng nog verder zou worden gereduceerd, zou
regelrecht indruisen tegen het beleid van de landelijke overheid, die immers een stimuleringsbeleid voorstaat op het gebied van vredesbevordering, internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling.’

Reactie van Kerk en Vrede
Aris Kon, behalve bestuurslid van het Platform ook
vertegenwoordiger van Kerk en Vrede in het
Platform, geeft die avond eveneens in een uitvoerig
betoog zijn mening over de dreigende bezuiniging op
het VRONT-beleid:
‘Toen ik in 1986 uit de lokale politiek stapte, dacht ik
me op een andere manier te kunnen gaan inzetten
voor de samenleving dichtbij en veraf. Er was begin
jaren 80 in Arnhem al meer en meer politieke
aandacht ontstaan voor ontwikkelings-samenwerking
en wat dies meer zij. Er was een raadscommissie in
oprichting die zich daarmee zou gaan bezighouden.
Ik heb mede onder invloed van de in uw nota genoemde heer Van de Meeberg op me genomen
om alle organisaties in Arnhem die zich op enigerlei wijze bezighielden met (onderdelen van)
het brede terrein van vredesvraagstukken en ontwikke-lingssamenwerking bijeen te roepen om
zo een plat-form te vormen, namelijk een bundeling van het Par-ticulier Initiatief dat kon
functioneren als gespreks-partner / denktank voor de gemeente ín en buiten de paritair
samengestelde raadscommissie. Ik werd de eerste voorzitter van dat Platform met de steeds
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langere naam V.O.M.M.M. in een tijd dat het begrip duurzaamheid nog geen gemeen-goed
was.’
Na gewezen te hebben op de geschiedenis die Arnhem geschreven heeft als vredesstad en net
als Ed Bruinvis al deed in zijn toespraak, de verplichting aangehaald te hebben met het
raadsbreed aangaan van het Arnhem Appel, wijst ook Aris Kon op de budgettaire kant van de
zaak:
‘Op verzoek van de gemeente is het samenwerkingsverband dat het Platform Arnhem Mondiaal
is, omgevormd tot een vereniging – ingeschreven bij de Kamer van Koophandel – met een eigen
bankrekening waarop nog steeds € 0 prijkt. Het Particulier Initiatief in deze vorm kost ook geen
geld. Het resterend gemeentelijk budget ad € 23.000 per jaar wordt goed besteed aan de activiteiten van de Stichting Arnhem-Lima, een beperkt aantal subsidieverzoeken, administratieve ondersteuning door een WIW-functionaris en wat beperkte buro- / secretariaatskosten en dergelijke. Peanuts! De passages over het Particulier Initiatief en enkele overwegingen zijn, zoals u
zult begrijpen, niet helemaal de onze. Desalniettemin luidt ons advies: breng de voornemens
over het toekomstige VRONT-beleid in de inspraak, als was het maar omdat het de raad de kans
geeft zijn gezicht op dit terrein weer te laten zien. ‘Internationale solidariteit’ is in deze donkere
dagen toch geen drieletterwoord geworden?’
De inspraakmogelijkheid in de vorm van een publieke discussie is door Bern Lauriks van de
dienst MO al aangekondigd in zijn brief van 11 december, maar of de raadsleden zich de oproep
van Aris Kon om daar dan ook publiekelijk aan deel te nemen, ter harte zullen nemen, zal op dat
moment nog moeten blijken.

Reactie Stichting Arnhem-Lima
Op die bewuste commissie-avond is nog een derde inspreker
van de partij en dat is Hans Suur-mond, voorzitter van
Stichting Arnhem-Lima. Ook hij wijst op de gevolgen van
verdere bezui-nigingen op het Arnhemse vredes- en
ontwikkelingswerk en benadrukt in zijn toespraak de waarde
van kleinschalige investeringen:
‘Enige tijd geleden is er een boekje verschenen onder de titel
‘Klein geld’ en met als ondertitel ‘Hoe vijftig dollar de wereld
verandert’. Het boekje beschrijft hoe met microfinanciering veranderingen in landen als Kenia,
India en Bolivia tot stand worden gebracht. Hoe kleinschalige investeringen het leven
veranderen van mensen in derdewereldlanden.
De Stichting Arnhem-Lima werkt in een van de armste voor-steden van de Peruaanse hoofdstad
op soortgelijke wijze en we hebben tijdens bezoeken over en weer ervaren wat onze steun
betekent voor de inwoners van Villa El Salvador. Er is – zowel bij Arnhemse burgers als bij het
bedrijfsleven – sprake van een groeiend bewustzijn dat iedere wereldburger verantwoordelijk is
voor de aarde en de mensen die er leven. Er bestaan bewegin-gen die de kiem vormen voor een
andere, betere wereld.’
Na in vogelvlucht de activiteiten van de stichting gedurende de voorbije tweeënhalf jaar te hebben aangegeven, gaat ook Hans Suurmond, net als zijn twee voorgangers, in op de dreigende gevolgen van verdere bezuinigingen op het terrein van de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking:
‘De vrijwilligers van onze stichting, maar ook onze donateurs, sponsors en alle anderen die bijdragen, doen dat juist omdat we kunnen laten zien dat de gemeente Arnhem achter ons project
staat. De gemeente maakt dat zichtbaar middels een verdubbelingsafspraak. Wij maken uit onze
gesprekken met sponsors en donateurs vaak op dat juist deze betrokkenheid van de gemeente de
ingang is die burgers en bedrijfsleven over de brug haalt om ons te steunen. Onze ingezamelde
gelden worden verdubbeld tot een vastgesteld maximum en daarnaast ontvangen we een bijdrage in de bestuurskosten. Daarmee kunnen we laten zien dat er niets van de giften aan de strijkstok blijft hangen. Het totale bedrag dat hiermee gemoeid is, kan binnen de begroting van de
gemeente Arnhem niet eens in een percentage uitgedrukt worden, zo klein is het.
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Maar aan de andere kant is het van fundamenteel belang voor het project Arnhem-Lima. Het
wegvallen van die steun betekent zeker het begin van het einde van onze stichting. Naar onze
volle overtuiging past Arnhem-Lima binnen de toekomstvisie van Arnhem 2015. Tegen de verharding in de samenleving in werken we aan een leefbare wereld. In ons jaarplan 2003 hebben
we onder meer aangegeven, dat we een project gaan opzetten, waarin we minderheden in Villa
El Salvador en het minderhedenbeleid in Arnhem aan elkaar willen verbinden. In dat opzicht
kan en zal Arnhem-Lima een voorbeeldfunctie kunnen vervullen.’
Of de gemeente Arnhem zich door deze aangekondigde verbinding zal laten inspireren is maar
zeer de vraag. Om daar wat meer zicht op te krijgen kan het zinvol zijn om in een volgend
hoofdstuk in te gaan op de visie op minderheden zoals neergelegd in de door B&W op 10 december – en wat heet toeval: de VN-Dag van de Mensenrechten – vastgestelde nota ‘Minderheden in Arnhem’.

Hoofdstuk 9

De nota ‘Minderheden in Arnhem’ van dichtbij
Ook vanwege de actualiteit van de minderhedendiscussie is het zinvol om de nota ’Minderheden
in Arnhem’ (op 10 december 2002 door B&W van Arnhem vastgesteld en betrekking hebbend
op de periode 2003-2007) aan een nadere beschouwing te onderwerpen.
Zoals eerder aangeven is er in de geschiedenis van het Platform Arnhem Mondiaal nooit een
directe relatie geweest tussen het vredes- en ontwikkelingswerk en de activiteiten van allochtone
organisaties in Arnhem noch met het gemeentelijk minderhedenbeleid. Wel zijn er door de jaren
heen steeds dwarsverbanden geweest. Voorbeelden daarvan zijn beschreven in eerdere delen
van deze geschiedschrijving zoals de samenwerking met het gemeentelijk Bureau Vront rond de
manifestatie Kleurop, het gezamenlijk optrekken met het Platform 21 Maart dat zich inzette
voor gelijkheid en anti-racisme en het streven naar het behoud van het Anti-Discriminatie
Bureau waarvoor het Platform zelfs een derde deel van zijn jaarbudget afstond. En mag dan de
inzet van de Platformwerkgroep ‘Multiculturele Activiteiten’ weinig respons hebben opgeleverd
vanuit de diverse allochtone zelforganisaties in Arnhem, de pogingen om met hen in contact en
tot samenwerking te komen, zijn van Platformzijde wel degelijk ondernomen.
Uit de nota ’Minderheden in Arnhem’ daarom allereerst de volgende inleidende regels: ‘De discussie over het allochtonenbeleid in Nederland heeft het laatste jaar veel stof doen opwaaien.
Ook heeft dit zijn weerslag in Arnhem. Bij het overgrote deel van de allochtonen in Arnhem is
sprake van integratie op diverse punten en er is een snelle inhaalslag waar te nemen bij diverse
groeperingen en met name bij jongeren en vrouwen. Maar dat neemt niet weg dat er het nodige
te verbeteren valt om goed samen te kunnen leven. In deze nota willen wij in beeld brengen wat
er gebeurt in Arnhem als het gaat om specifieke activiteiten voor allochtonen en wat we willen
gaan doen.’
Tot zover is het eigenlijk een tamelijk positief beeld dat van de situatie van minderheden in Arnhem wordt geschetst. Immers, van veel autochtonen kan ook worden gesteld dat ‘er het nodige
te verbeteren valt om goed samen te kunnen leven’. Het stuitende gedrag van groepen Vitessesupporters, de vernielingen rond de jaarwisseling, de openbare dronkenschap in de weekends in
de uitgaanscentra van Arnhem zijn steeds terugkerende en zorgwekkende incidenten en worden
in meerderheid door vaak jonge, autochtone inwoners van deze stad gepleegd. Weliswaar is dit
wangedrag van een andere orde dan eerwraak, stelselmatige onderdrukking van de vrouw en de
onder allochtonen wijdverbreide afkeer van homoseksuele relaties, maar de discussie over wat
nu de samenleving ernstiger bedreigt, is toch een tamelijk academische.

Uitgangspunten voor het minderhedenbeleid in Arnhem
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Onder het kopje uitgangspunten voor het minderhedenbeleid in Arnhem melden de opstellers
van de nota dat ‘met ruim 38.000 inwoners (ruim 27% van de totale bevolking) die hun
oorsprong (voor een deel) vinden buiten Nederland, Arnhem een stad met vele culturen (is).’ Je
zou dus verwachten dat dit gegeven volop terugkomt in het maatschappelijk leven in de stad.
Niets is echter minder waar, aldus de opstellers: ‘Hoewel verschillende bevolkingsgroepen al jaren naast elkaar wonen is er echter nog te weinig sprake van werkelijk samenleven. Allochtone
inwoners nemen slechts in geringe mate deel aan het maatschappelijk verkeer. Taal is voor bepaalde groepen een hindernis, een baan blijkt moeilijker te vinden en de drempel naar allerlei
voorzieningen blijkt hoog. Ook in beleidsdocumenten van de gemeente zien we een weinig multiculturele toonzetting. De opgave van de multiculturele samenleving hebben wij met z’n allen
onderschat. In samenspraak met allerlei geledingen in de stad wil de gemeente Arnhem zich bezinnen op de rol die alle partijen, zowel overheid, instellingen als burgers, autochtoon en allochtoon, in de toekomst moeten vervullen.’
Ofschoon de opstellers aangeven dat er ook oog moet zijn voor het vele dat wel bereikt is op het
gebied van integratie en dat het aantal allochtone inwoners van Arnhem dat wel een goede plek
in de samenleving heeft verworven, gestaag groeit, is duidelijk dat er nog veel moet gebeuren:
‘In de komende periode willen wij het bevorderen van integratie maken tot het belangrijkste
doel van het gemeentelijk beleid. Deze keuze is gebaseerd op de ervaringen die we de afgelopen
vier jaar hebben opgedaan. Veel van wat we gedaan hebben heeft tot onvoldoende resultaten
geleid.’
En omdat ‘integratie’ als begrip in de maatschappelijke discussie over dit onderwerp nogal eens
voor verwarring zorgt, omschrijven de
opstellers van de nota wat verwacht
wordt van hen voor wie integratie een
opgave is: ‘In een samenleving is een
bepaalde mate van overeenstemming
nodig over normen en waarden,
voorstellingen en opvattingen, zodat
een geregeld sociaal verkeer en
samenhangende
sociale
structuur
mogelijk zijn. Integratie is dan niet het
opgeven van een eigen identiteit, maar
dat alle inwoners zich met elkaar
kunnen ‘verstaan’.’
Vervolgens geven opstellers aan dat er regels en gewoonten zijn die door de overgrote meerderheid van de bevolking als een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse cultuur worden beschouwd. Daar normen en waarden haaks kunnen staan op integratie, moe-ten ze ter discussie
worden gesteld. Of zoals de nota stelt: ‘Soms zijn er zowel bij autochtoon als bij allochtoon gewoonten en gebruiken die door hun on-bekendheid irritaties oproepen. Soms is er ook sprake
van reële overlast die voortkomt uit een andere manier van leven en wonen dan men gewend is.
Een voorbeeld is de jeugdcriminaliteit. De daderpopulatie verjongt en alloch-tone jongeren
maken verhoudingsgewijs een meer dan substantieel deel daarvan uit. We moeten leren elkaar
daarop te durven aanspreken. Soms moet daartegen opgetreden worden.’
De opstellers van de nota konden op dat moment nog niet bevroeden hoe ernstig die ‘overlast’
en die verschillen in ‘gewoonten en gebruiken’ zouden uitpakken. De brute moord op programmamaker Theo van Gogh door een allochtone jongere zou pas op 2 november 2004 plaatsvinden. De hausse aan liquidaties met kalasjnikovs in de openbare ruimte door voornamelijk
jonge Marokkaanse criminelen, tien jaar later.

Integratie als probleem en integratie als plicht
‘Een belangrijk dilemma bij integratie zijn de waarden en normen die burgers hanteren als
toetssteen voor hun eigen gedrag en bij de opvoeding van hun kinderen. Ook in de opvattingen
over opvoeden zijn verschillen te onderscheiden. Niet alleen in het gezin, maar ook op scholen,
bij verenigingen en op straat worden wij daarmee geconfronteerd. Niet acceptabel gedrag moet
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bestreden worden. Maar hoe kan een opvoeder opvoeden als hij/zij de normen, waarden en gewoonten van onze samenleving niet goed kent? De overheid moet zich afvragen wat haar rol
hierbij zou moeten/kunnen zijn. Niet alleen in het duidelijk maken wat wij hierin belangrijk vinden, maar ook in hoeverre de overheid zich met dit opvoedingsproces kan of wil of mag bemoeien.’
De opstellers van de nota stellen tegenover deze twijfel de conclusie dat bij het oplossen van dit
probleem in elk geval niet veel verwacht hoeft te worden van allochtone zelforganisaties in Arnhem: ‘Wij zijn van mening dat allochtone zelforganisaties geen wezenlijke bijdrage geleverd
hebben aan het integratieproces. Het voornemen bestaat dan ook om de gemeentelijke subsidie
voor deze organisaties af te bouwen.’
Aan dit voornemen ligt de mening ten grondslag, aldus de nota, dat integratie een plicht is voor
iedere burger en dat de overheid de taak heeft om de obstakels weg te nemen die deze integratie
in de weg staan. Maar de verantwoordelijkheid om in de Nederlandse en Arnhemse samenleving
te integreren ligt in de eerste plaats bij het individu: ‘Van burgers mag verwacht worden dat zij
zich inspannen om als burger van Nederland, en Arnhem in het bijzonder, te functioneren. Dat
betekent in ieder geval dat iedereen de Nederlandse taal voldoende beheerst om te kunnen communiceren met de omgeving. Dat geldt niet alleen voor nieuwkomers, maar ook voor mensen
die al langer in Arnhem wonen, de oudkomers. Voor kinderen betekent dit dat zij onderwijs volgen. Voor mensen die voor inkomen aangewezen zijn op de arbeidsmarkt dat zij zich inspannen
om werk te vinden. Voor opvoeders dat zij hun kind begeleiden tot volwaardige burgers van
deze samenleving.’

Adviescommissie Minderheden
‘De boodschap van de overheid sluit niet altijd aan op de
belevingswereld van de allochtone doelgroepen. Ook
bestaan er culturele verschillen tussen en binnen deze
groepen. Daarnaast zijn de communicatiemiddelen
eenzijdig’, zo gaat de nota verder om vervolgens te
concluderen dat de schriftelijke communicatie in de ‘witte’
wereld weliswaar snel en efficiënt wordt gevon-den, maar
dat dit in veel culturen juist niet de meest voor-komende
wijze van communiceren is.
‘Afstemming en uitwisseling van ervaringen binnen de gemeente en met andere organisaties kan stimulerend werken.
De gemeentelijke adviescommissie Minderheden heeft de
afgelopen jaren niet die functie kunnen vervullen. Overwogen wordt dan ook om op zoek te gaan naar andere vormen
van communicatie met allochtone bewoners in de stad.’
Maar dit is niet de enige conclusie die de opstellers van de nota voorstellen om het contact met
allochtonen in Arnhem te bevorderen: ‘Het ontwikkelen van stedenbandeninitia-tieven met
steden uit de belangrijkste herkomstlanden kan ook een bijdrage leveren aan beter begrip van
elkaars cul-tuur en een betere communicatie. Voorgesteld wordt om het huidige beleid inzake
vredesvraagstukken en ontwikkelings-samenwerking (VRONT) als zodanig om te buigen.’
Wethouder Sjoerd Veenstra zal in de raadsperiode 2002-2006 inderdaad enkele bezoeken
brengen aan Marokko en Suriname in een poging om stedenbanden met deze zogenoemde
herkomstlanden te initiëren. Het bestuur van het Platform Arnhem Mondiaal waarschuwt de
wethouder echter voor te hoge verwachtingen. De ervaringen die in het Platform zijn opgedaan
met stedenbanden hebben na-melijk geleerd dat jumelages alleen een kans van slagen maken als
er sprake is van enthousias-me aan beide kanten, een zekere dosis altruïsme én een
langetermijninzet. Langer in elk geval dan een raadsperiode. De waarschuwing van het Platform
wordt door het gemeentebestuur ech-ter in de wind geslagen. Aan het einde van de raadsperiode
zal de gemeente evenwel schoor-voetend toegeven dat haar opzet volledig is mislukt.
Ook de rol die het Platform naar de wens van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling zou
moeten spelen in het integratieproces van de allochtone bevolking van de stad, wordt door het
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Platformbestuur afgewezen. Niet alleen vragen de vier beleidsterreinen waarop het Platform
actief is al veel van de aangesloten organisaties, maar integratie is eveneens een proces dat van
beide kanten gewenst moet zijn. Allochtonen tegen hun wil willen laten integreren, zo luidt de
waarschuwing van het Platformbestuur in de discussie met de opstellers van de nota, zal maar
zeer beperkt werken. En waar het niet werkt zal het bovendien tegendraadse reacties oproepen.
Ook in deze kwestie echter zal het gemeentebestuur het Platformadvies negeren.

Hoofdstuk 10

Voortgang discussie over nota ‘Minderheden in
Arnhem’
Wethouder Sjoerd Veenstra (Zuid-Centraal) komt zijn
afspraak na om eens op een Platformbij-eenkomst kennis
te komen maken. Op 18 december, tijdens de laatste
vergadering van het Plat-form in 2002, is hij van de
partij. Na afloop toont hij zich zeer onder de indruk van
de inzet en de vele activiteiten van de aangesloten
organisaties.
Ook voor het eerst in deze vergadering aanwezig is
Rosario Railaf. Zij vertegenwoordigt de stichting Folil,
die zich inzet voor de Mapuche, de oor-spronkelijke indianenbevolking van Chili. Velen van
hen zijn na de machtsovername door generaal Augusto Pino-chet op 11 september 1973 het land
ontvlucht en als asielzoeker in West-Europa beland.
Op deze vergadering staat echter vooral de nota ‘Minder-heden in Arnhem’ centraal waarin,
zoals we in een voor-gaand hoofdstuk hebben gezien, ook de afbouw van het Vront-beleid staat
aangekondigd. Op verzoek van de wethouder wordt dit onderwerp als eerste geagendeerd,
omdat het hem de mogelijkheid verschaft een en ander toe te lichten. De uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2002 laat volgens hem zien dat een meerderheid van de
plaatselijke bevolking wil dat gemeentegelden besteed worden aan de Arnhemse samenleving
en dat dit gevolgen heeft voor het budget voor allochtone zelf-organisaties en het Vront-beleid.
Bert Oostveen van de Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid brengt in dat de verzelfstandiging van het
Platform bedoeld was om het vredes- en ontwikkelingswerk juist beter op de agenda van de gemeente te kunnen zetten. De gemeente zou op haar beurt het Platformwerk dan moeten stimuleren. De wethouder wijst er in zijn reactie op dat de stedenbanden met Gera en Croydon buiten
de bezuinigingen vallen, net als de afspraken met Kimberley en Wuhan (China), maar dat er nu
eenmaal een ombuiging van € 8,5 miljoen moet plaatsvinden en dat er dus keuzes gemaakt moeten worden.
Ed Bruinvis van de stichting Doca brengt in dat een bezuiniging op het Vront-budget van €
23.000 op een totale ombuiging van € 8,5 miljoen nu niet bepaald zoden aan de dijk zet en wijst
erop dat de VNG al eerder kritiek geuit heeft op het achterblijvend beleid van de gemeente Arnhem op het gebied van vrede en ontwikkeling.
In het bijzijn van de wethouder wordt afgesproken dat het Platform een aparte vergadering zal
beleggen op 29 januari 2003 die geheel in het teken van de nota ‘Minderheden in Arnhem’ zal
staan.

Raadsommissie Maatschappelijk Welzijn
Het onderwerp komt eveneens terug in de raadscommissie Maatschappelijk Welzijn. Op de
bijeenkomst van deze commissie op 27 januari 2003 licht wethouder Sjoerd Veenstra op verzoek van de commissieleden nog eens toe wat de bedoeling van de nota ‘Minderheden in Arnhem’ is. Uit het verslag van de commissievergadering: ‘De nota is nadrukkelijk bedoeld als een
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discussienota over een beperkt aantal onderwerpen betreffende het minderhedenbeleid. Uit
datgene wat er tot nu toe over gezegd is blijken twee misverstanden. Allereerst gaat het niet om
een bezuiniging. Ten tweede benadrukt hij dat dit voorstel geen diskwalificatie is van de huidige
activiteiten. Het gemeentelijk beleid heeft wijzigingen ondergaan in die zin dat dat de gesubsidieerde activiteiten een bijdrage moeten gaan leveren aan de drie hoofdthema’s van het beleid:
integratie, participatie en communicatie. Deze beleidswijziging heeft als consequentie dat gezocht wordt naar alternatieven. De Adviescommissie heeft niet voldoende resultaat gehad en gezocht wordt naar andere mogelijkheden om de communicatie tussen gemeente en minderheidsgroeperingen te realiseren. Ook wat betreft het VRONT-beleid wil het college van B&W zoeken
naar andere vormen. Het project Kimberley wordt afgemaakt conform de afspraken die er nu
liggen. Maar het college wil meer zoeken naar contacten met landen die directe samenhang
hebben met grote groepen in de Arnhemse samenleving. Wat betreft de zelforganisaties bevestigt hij dat in 1996 de doelstelling integratie wat betreft hun activiteiten is losgelaten. De functie
ontmoeting is centraal komen te staan. De evaluatie heeft geleerd dat dit onvoldoende bijdraagt
aan de eerdergenoemde drie thema’s. Dit is dus geen diskwalificatie van deze activiteiten. Het
voorstel is om meer te streven naar een projectmatige aanpak die wel een bijdrage levert aan
deze thema’s. Gedacht kan worden aan de opzet van de cultuurprojecten.’
Veel enthousiasme levert de toelichting van de wethouder niet op onder de commissieleden. De
vertegenwoordigers van PvdA en D66 in de commissie pleiten er zelfs voor om de nota maar in
de ijskast te doen en eerst eens een open debat aan te gaan met de betrokken organisaties. De
voorstellen in de nota handhaven in zo’n debat zou averechts werken op de doelstelling om
minderheden bij het gemeentelijk beleid te betrekken. Zij zouden zich dan op voorhand al
buitenspel gezet voelen. Daarmee zou de gemeente niet het goede voorbeeld geven als het gaat
om betere vormen van communicatie, een standpunt dat gedeeld wordt door ChristenUnie, SP
en GroenLinks. Al met al lijkt de nota, die feitelijk een uitwerking is van het collegeakkoord
2003-2006 op dit onderdeel, dus toch niet in zulke vruchtbare grond te vallen als eerder gedacht
(of door de betrokken maatschappelijke organisaties werd gevreesd).

Bestuursstandpunten
Vooruitlopend op bovengenoemde discussie binnen de raadscommissie Maatschappelijk Welzijn, ondernemen de besturen van Stichting Arnhem-Lima en het Platform Arnhem Mondiaal de
nodige initiatieven om de respectievelijke achterbannen te doordringen van de ingrijpende keuzes die het gemeentebestuur op het punt staat te maken.
Platformvoorzitter Ed Bruinvis schetst in zijn rondzendbrief van 9 januari 2003 drie scenario’s:
‘1. Het volledig opheffen van het huidige Vront-beleid heeft in elk geval (per 1/1/2004) als consequentie dat ons toch al gekorte activiteitenbudget helemaal wordt afgeschaft, dat we onze secretaresse vaarwel moeten zeggen en dat organisaties binnen ons Platform die structureel van
subsidie afhankelijk zijn als de Stichting Arnhem-Lima (inclusief hun doelgroepen!), daarmee
dus ook met opheffing worden bedreigd. Het betekent mogelijk ook het einde van de Info Arnhem Mondiaal en de Info Arnhem Duurzaam, alsook dat we elders (betaalde) vergader- en archiefruimte moeten zien te vinden. Dit houdt in dat de druk op het eigen groepsbudget onverantwoord groot wordt, dat initiatieven moeilijker van de grond komen, dat daarmee de druk op bestuur en vrijwilligers nog groter wordt dan al het geval is. Dit betekent dan weer een bedreiging
voor het voortbestaan van een aantal organisaties binnen én buiten het Platform. Afbraak van
de huidige in 15 jaar tijd ontwikkelde structuur gaat sneller dan de wederopbouw. Het is de
vraag of het college zich voldoende van dit domino-effect bewust is.
2. Het aangepast handhaven van het huidige Vront-beleid is in feite het nakomen van de afspraak die tussen het vorige college en Platform is gemaakt, namelijk het in meer zelfstandige
vorm opereren van het Platform als raadgevend en fondsbeherend orgaan ter uitvoering van
wat als gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid is overgebleven. Een gemeenteambtenaar
als intermediair, secretariële ondersteuning inclusief werkplek en een jaarlijks activiteitenbudget van € 23.000 is noodzakelijk en tegelijkertijd minimaal. (Arnhem steekt hiermee namelijk al mager af bij de andere grote steden in Nederland, ook naar de mening van het VNG.)
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3. Vernieuwing van het huidige Vront-beleid tot een nieuw minderhedenbeleid onder de naam
‘Arnhem Internationaal’ heeft de voorkeur van het college (en mogelijk ook een meerderheid
van de raad). De onderdelen vredesvraagstukken en mensenrechten zijn er niet meer in terug te
vinden en gevreesd moet worden dat van duurzame ontwikkeling de mondiale samenhang verloren zal gaan (maar die is in het huidige gemeentebeleid ook al grotendeels afwezig). Het college verwacht blijkens haar voorkeur voor dit scenario veel van de integratie verhogende werking van stedenbanden met ‘herkomstlanden’. Terwijl toch de ervaring met stedenbanden is dat
het uiteindelijk die paar particuliere organisaties zijn die het werk doen en de collegevertegenwoordigers het na verloop van tijd laten afweten. Verder is het de kunst bij stedenbanden om
verder te kijken dan de eigen neus lang is. Niettemin is het idee de moeite van het bestuderen
waard, zeker daar het college hierbij internationale solidariteit als uitgangspunt stelt.’

Standpunt Platform Arnhem Mondiaal
De eerste Platformvergadering in het nieuwe jaar staat gepland voor 29 januari en de bezuinigingsplannen (die volgens de wethouder geen
bezuinigingen genoemd mogen worden maar een
ombuiging) staan, zoals in december afgesproken, op deze
bijeenkomst prominent op de agen-da.
Een week eerder houdt het in een vorig hoofdstuk al
gememoreerde Huis der Werelden van Jaap Huurman
opnieuw een debat, ditmaal met de nota ‘Minderheden in
Arnhem’ als onderwerp. En opnieuw is er een prijsvraag
aan verbonden (dit keer een reisje naar Berlijn) en waar de
gemeente Arnhem niet of nauwelijks in staat is om tot een
goede communicatie te komen met allochtone organisaties,
lukt dat het Huis der Werelden in korte tijd wel. De avond
(21 januari 2003) wordt namelijk mede georganiseerd door
de Koerdische Arbeiderspartij, de vereniging van
Afghaanse vluchtelingen, de Werkgroep MoslimsChristenen en Marokkaanse zelforganisaties. Wat de
discussie meteen op scherp zet is de bijdrage die Lea
Manders toezegt voor die avond, partijgenote van wethouder Sjoerd Veenstra (Zuid Centraal). Ook Jan Bart Wil-schut, raadslid voor de PvdA, is die
avond van de partij en hij wordt geciteerd door dagblad ed Gelderlander dat de volgende dag
verslag doet van de debatavond. Het raadslid is bepaald niet te spreken over de ’lompe’
handelwijze van het college: ‘Je jaagt mensen alleen maar tegen je in het harnas. Een schande
is het.’ En wijzend op de vijftigdui-zend euro die bespaard zou worden met het opheffen van de
Adviescommissie Minderheden en het beëindigen van het Vront-beleid, geeft hij aan dat de
gemeente een veel-voud van dit soort bedragen uitgeeft aan andere zaken die er in zijn optiek
veel minder toe doen. Voor raadslid Lea Manders ligt dat anders. Zij wijst er in het debat die
avond op dat het normaal is dat de subsidies voor migrantenorganisaties langs de meetlat
worden gelegd om te kijken of die subsidies genoeg opleveren en dat dit bij autochtone
organisaties ook gebeurt: ‘Migrantenorganisaties die alleen op zichzelf gericht zijn moet de
gemeente niet steunen.’
Zo leidt dit debat in feite al de serie discussies in die het gemeentebestuur voor het voorjaar van
2003 op de agenda heeft staan. Maar tegelijkertijd is daarmee de toon al gezet, want wanneer op
die avond het restaureren van de synagoge aan de orde komt, wordt dit door de aanwezigen met
een moslimachtergrond als het voortrekken van joden gezien. Dagblad de Gelderlander: ‘Gelovige moslims vermoeden soms dat de christelijk-joodse traditie van de Europeanen aan dit alles
ten grondslag ligt. ‘Waarom steunt de gemeente het opknappen van een synagoge voor veel
geld?’, klonk het uit de zaal. ‘Omdat het toevallig een monument is?’ Een paar van die volzinnen zijn genoeg om een sfeer van verharding op te roepen.’
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Tip
Zoals hierboven aangegeven vindt de eerste vergadering van het Platform Arnhem Mondiaal in
2003 plaats op 29 januari en zal daar de nota ‘Minderheden in
Arnhem’ met de daarin aangekon-digde bezuiniging op het
Vront-beleid centraal staan. De bedoeling is om ter vergadering
een collectief standpunt richting gemeentebestuur te formuleren
in een poging te redden wat er te redden valt.
Daags voor de vergadering echter wordt Platformvoorzitter Ed
Bruinvis gebeld door een lid van de fractie van GroenLinks met
de tip dat de gemeenteraad van plan is om al op 13 februari te
stemmen over de in de Minderhedennota aangekondigde
bezuiniging, als onderdeel namelijk van veel bredere
bezuinigingen die zijn voorgesteld in wat in de wandelgangen de
Winternota is gaan heten. De Platformbestuur-der en het GroenLinks-fractielid komen overeen
dat het Platform een conceptmotie zal opstellen waarmee de partij in de betref-fende
raadsvergadering tegengas kan geven. Dat zal dan wel heel snel moeten, want de in te dienen
motie moet uiterlijk 31 januari vóór 12 uur bij de griffier op tafel liggen. GroenLinks zal
zorgdragen voor tijdige verspreiding onder de raadsleden, zo wordt afgesproken.
Medebestuurslid Aris Kon, vanwege raads-werk in het verleden voor de PSP goed thuis in
gemeentelijke procedures, stelt voor om alleen een formeel standpunt in te nemen op grond van
het niet in de gelegenheid gesteld zijn om inhoudelijk te debatteren. Tevens wordt besloten dat
Ed Bruinvis zal inspreken op de raadsvergadering van 13 februari.
Uiteraard roept de werkwijze van het gemeentebestuur de nodige irritatie bij de Platformleden
op. De stemming in de gemeenteraad druist namelijk in tegen de afspraak met de wethouder dat
er in het voorjaar eerst een serie openbare debatten zal worden gehouden voordat tot besluitvorming wordt overgegaan.
In de Platformvergadering van 29 januari, die met slechts twee afmeldingen een grote opkomst
telt, worden alle ins and outs van de situatie nog eens met elkaar doorgenomen en eindigt de bijeenkomst met het besluit dat het Platformbestuur een conceptadvies opstelt en rondstuurt. De
leden hebben dan twee weken de tijd om te reageren, waarna een definitieve tekst zal worden
geschreven die via nog aan te vragen spreektijd ingebracht zal worden in de raadsvergadering
van 13 februari. De concept-motie wordt de volgende dag al opgesteld en door Ed Bruinvis
gemaild aan fractielid Wieneke de Waard van GroenLinks Arnhem: ’Zoals afgesproken tijdens
ons telefoongesprek van gistermiddag doe ik je hierbij de conceptmotie met betrekking tot de
nota Minderhedenbeleid Arnhem toekomen ten behoeve van de raadsbijeenkomst van 13
februari. a.s. De tekst is tot stand gekomen tijdens onze Platformbijeenkomst van gisteravond en
spitst zich toe op de procedure. Wat de inhoudelijke kant betreft, heeft het bestuur van het
Platform de commissie Maatschappelijk Welzijn op 16 december alsook wethouder Veenstra
(tijdens zijn bezoek aan het Platform op 18 december) toegezegd om zo snel mogelijk na onze
bijeenkomst van gisteren met een doortimmerd advies te komen.
Met de Platformleden is afgesproken dat ik uit de discussie van gisteravond een conceptadvies
formuleer, dat de aangesloten organisaties twee weken de tijd krijgen voor commentaar en dat
aan de hand daarvan een definitief advies wordt geformuleerd richting commissie, raad en
college. We zitten dan in de 4e week van februari.’
Die moeite had de Platformvoorzitter zich kunnen besparen. De motie wordt door GroenLinksvoorzitter Wilko van Loon teruggetrokken omdat hij niet verwacht dat de motie het zal halen.
Dit tot misnoegen overigens van Wieneke de Waard die het wel de moeite waard had gevonden
om de motie in stemming te brengen.

Hoofdstuk 11

En nog eens de nota ‘Minderheden in Arnhem’
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Op 3 februari 2003 presenteert Platformvoorzitter Ed Bruinvis het advies over de voorgenomen
gemeentelijke bezuinigingen op het Vront-beleid in conceptvorm aan de leden van het Platform
Arnhem Mondiaal. In grote lijnen komt het advies neer op wat in voorgaande hoofdstukken al
als bezwaar van de kant van het Platform tegen de gevolgde werkwijze van het gemeentebestuur
is ingebracht. Vandaar dat de slotsom uit het vier pagina’s lange advies kort en bondig is: ‘Op
basis van bovenstaande overwegingen en conclusies adviseert het Platform Arnhem Mondiaal
op grond van zijn rechtmatige bevoegdheid daartoe, het gemeentebestuur van Arnhem – in casu
de raadscommissie Maatschappelijk Welzijn – om het gemeentelijk ‘Vront-beleid’ versterkt
voort te zetten volgens de afspraken die daarover in het recente verleden tussen College en
Platform zijn gemaakt.’
Zeven concrete adviezen worden vervolgens aan deze algemene conclusie verbonden:
- De adviesfunctie van het Platform te behouden en te respecteren.
- Het jaarlijks activiteitenbudget in overeenstemming te brengen met de landelijke richtlijn.
- De secretariële ondersteuning te behouden.
- De ambtelijke ondersteuning te vergroten.
- De vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem de infrastructurele faciliteiten te verlenen
die ze verdienen.
- Het Arnhem Appel in ambtelijk en politiek opzicht binnen het gemeentelijk apparaat te implementeren.
- Met het VNG de noodzakelijke afspraken te maken om dit beleid te continueren en waar nodig
te verbeteren.
Commentaar Bahá’í Gemeenschap
‘Minderheden in Arnhem’

op

de

nota

‘Uitspraken zonder inzicht hebben meestal gevolgen zonder
uitzicht’. Het gebeurt in de geschie-denis van het Platform
Arnhem Mondiaal maar bij hoge uitzondering dat Will Bijloo,
lid van de Bahá‘í Gemeenschap van Arnhem, een uitgebreide
reactie in-brengt op items die onderwerp van discussie binnen
het Plat-form zijn. Reden: bahá’ís worden geacht geen
politieke uit-spraken te doen. Maar blijkbaar heeft de nota ‘Minderheden in Arnhem’ een
gevoelige snaar bij de organisatie geraakt, want met een uitvoerig betoog gaat Will Bijloo in
deze febru-arimaand in op de kwestie rond allochtonen in Arnhem: ‘Wanneer men echt streeft
naar integratie, het maken van een harmonieus geheel, dan dient er geld, mankracht en energie
ingezet te worden die doelmatig, efficiënt en effectief gebruikt moeten worden. Dat behoort in
nauwe relatie en overleg met de desbetreffende partijen te gebeuren, waarbij zeker geen
onderscheid gemaakt mag worden tussen de verschillende bur- Beeldmerk Bahá‘í Gemeenschap
gers in Arnhem. Het bevordert ook de betrokkenheid en de affiniteit van de bevolking.
Gebrek aan kennis en ervaring, inzicht en begrip dient onderkend te worden en, wanneer nodig,
zal dat beslist moeten worden aangevuld zodat goede beslissingen gemaakt worden. Een verkeerd besluit kost alleen maar.
De burgers van Arnhem bezitten een groot potentieel aan bruikbare gegevens en levenservaring, hulpbronnen en inzet. Wanneer men die wil gebruiken, zal men hen (opnieuw) enthousiast
moeten maken en hun hulp waarderen. Mogelijkerwijs verandert hun houding ten opzichte van
de negatieve ervaringen in het verleden met ‘de Gemeente’. Misschien kunnen er weer raden
ingesteld worden, met ambtelijke ondersteuning, die specifieke taken of gebieden bestrijken,
waaraan de gemeente dan advies kan vragen of opdrachten geven. Waarom bijvoorbeeld geen
jongerenraad?’
Behalve de reactie van de Bahá’í Gemeenschap komen Milieudefensie Arnhem (Nicole Klein
Middelink) en de Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid (Bert Oostveen) met aanvullende details die
het Platformadvies de uiteindelijke vorm hadden moeten geven, ware het niet dat de eerdergeArnhem Mondiaal
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noemde tip van GroenLinks ertoe leidt dat al in vroeger stadium, namelijk op 13 februari, met
de concepttekst moet worden ingesproken.

Vredesvraag(aan)stukken
Onder de titel ‘Vredesvraag(aan)stukken’ houdt Platformvoorzitter Ed Bruinvis op 13 februari
dus de toespraak tot de gemeenteraad op basis
van het conceptadvies. Bovendien is het de
voor-avond van een grote demonstratie tegen de
oorlog in Irak die voor 15 februari op de Dam
in Amsterdam staat gepland:
‘Er staat een oorlog voor de deur en of de duvel
ermee speelt, stelt het College voor om het
gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid af
te schaffen (althans, wat daar nog van over is).
Nu weet ik wel dat het gemeentebestuur niet bij
machte is om grootmachten die op oorlog uit
zijn tegen te houden. Maar een activiteitenbudget in stand houden waaruit door plaatselijke organisaties activiteiten worden gefinancierd om
vanuit Arnhem tenminste nog íets te doen aan de tegenstellingen in de wereld, kan het gemeentebestuur wél. En met een budget van slechts € 23.000 op jaarbasis zou de stad zich
moeten schamen, want het komt neer op een bij-drage van 16 eurocent per inwoner per jaar. En
dat terwijl iedere zichzelf respecterende ge-meente in Nederland al jarenlang het drievou-dige
bijdraagt.
En hiermee geef ik de raad meteen al twee argumenten om tégen de voorgestelde bezuiniging op
het Vront-beleid te stemmen. Het sop is de kool niet waard namelijk, want op een te bezuinigen
bedrag van ruim € 8 miljoen euro is € 23.000 verwaarloosbaar klein. En ten tweede zou Arnhem de richtlijn van het VNG moeten volgen, want met het gemeentelijk beleid op het gebied
van vredes- en ontwikkelingswerk blijft Arnhem al jaren in gebreke.
Het is de raad genoegzaam bekend dat het vredes- en ontwikkelingsbeleid in Arnhem grotendeels gedragen wordt door de organisaties die gebundeld zijn in het Platform Arnhem Mondiaal. Voor hen zijn nauwelijks faciliteiten. Maar ook van buiten het Platform doen organisaties
een beroep op het activiteitenbudget, zoals scholen die uitwisselingsprojecten met ontwikkelingslanden op poten proberen te zetten. Het was bijzonder pijnlijk dat de dienst M.O. vanaf oktober vorig jaar alle subsidieaanvragen moest afwijzen louter vanwege het feit dat het bescheiden budget al was uitgeput.’
Tot zover is de argumentatie van de Platformbestuurder een bekend verhaal, hoogstens nieuw
voor de pas gekozen leden in de gemeenteraad. En het maar weer eens opsommen van de afspraken die er tussen het gemeentebestuur en het Platform Arnhem Mondiaal in het verleden
zijn gemaakt – alsook het op papier nog altijd staande beleid van het onvolprezen Arnhem Appel
– zal op die avond van de 13e februari evenmin veel indruk op raad en college hebben gemaakt.
En ook al benadrukt de Platformvoorzitter in zijn conclusie dat de vredes- en ontwikkelingsthema’s gemeentegrensoverschrijdend zijn, het zal de avond bepaald niet verstoren: ‘Al 17 jaar
geeft het Platform vorm en inhoud aan het motto ‘denk mondiaal en handel lokaal’. Het gemeentebestuur kan er zijn voordeel mee doen en de Arnhemse bevolking kan zich er bij aansluiten. De structuur is er en de kennis van zaken is er. En dankzij een lange staat van dienst hebben de Platformorganisaties de nodige ervaring in huis. Dit geldt voor de mensenrechtenorganisaties die vanuit Arnhem actie voeren tegen schendingen van de mensenrechten. Het
geldt ook voor de ontwikkelingsorganisaties in het Platform die zich het lot aantrekken van de
allerarmsten in de wereld en daar in de loop der jaren enorm veel goeds in hebben bereikt. En
het geldt voor de vredesgroepen die wapenhandel aankaarten en de vredesgedachte levend
houden. En het geldt niet in de laatste plaats voor de milieuorganisaties die keer op keer wijzen
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op de noodzaak om behoedzaam om te gaan met wat de aarde ons aan goeds biedt en dat
voortdurend verkwanseld, opgesoupeerd en vervuild dreigt te raken.
Het Platform Arnhem Mondiaal adviseert de gemeenteraad dan ook om de inzet van de vredesen ontwikkelingsorganisaties in Arnhem waar mogelijk te ondersteunen zoals in het verleden is
overeengekomen en daarbij het jaarlijks activiteitenbudget in overeenstemming te brengen met
de landelijke richtlijn in plaats van erop te bezuinigen.’
Nieuwe motie
Zoals in een vorig hoofdstuk gemeld is de motie van GroenLinks tegen de in de minderhedennota aangekondigde beleidswijzigingen en die op 13 februari 2003 zou worden ingediend, op
het laatste moment door fractievoorzitter Wilko van Loon teruggetrokken omdat hij voorzag dat
er geen meerderheid voor in de raad te vinden zou zijn. Op diezelfde raadsvergadering echter
wordt een nieuwe motie ingediend, ditmaal ondertekend door PvdA, CDA, Zuid Centraal en
GroenLinks, waarin dezelfde bezwaren tegen de gang van zaken zoals voorgesteld in de minderhedennota (of Winternota zoals de nota ‘Minderheden in Arnhem’ al gauw in de wandeling is
gaan heten), staan geformuleerd. Echter op het punt van het Vront-beleid is de motie dermate
afgezwakt vergeleken met de eerdere GroenLinks-motie, dat van echte oppositie op dit onderdeel geen sprake meer is: ‘Via een motie, die in feite gaat over de posten 2ag en ah op pagina
36 van de Winternota (ruimtescheppende maatregelen) willen wij voorkomen dat de projecten
in Kimberley en Lima de dupe worden van nieuwe inzichten op dit terrein.’
Met andere woorden, uit het hele scala aan vredes- en ontwikkelingsactiviteiten die via het
Platform Arnhem Mondiaal en de daarbij aangesloten organisaties in de stad worden georganiseerd, worden alleen de stedenbanden met Zuid-Afrika en Peru gelicht (als de in de motie
genoemde ‘doe-projecten’), waardoor bijna automatisch de andere initiatieven (die blijkbaar
niet als doe-projecten worden beschouwd) als niet ter zake doende worden genegeerd. Deze
motie echter haalt het wel en wordt in preadvies genomen hetgeen inhoudt dat de raadscommissie Maatschappelijk Welzijn zich er eerst nog eens over gaat buigen voor er verdere beslissingen
worden genomen.

Hoofdstuk 12

Publiekspresentatie Platform
Arnhem Mondiaal
De Platformleden beseffen maar al te goed dat het telkens
weer inspreken in commissie en gemeenteraad weinig
soelaas biedt. Maar de noodzaak om gebruik te maken van
inspreektijd dringt zich toch telkens weer op vanuit de
gedachte dat het laten schieten van die mogelijkheid
contraproductief kan uit-pakken. Niet inspreken kan immers
tegen hen gebruikt worden vanuit het motto: dan had je maar
moeten inspreken toen die mogelijkheid zich voordeed.
Dit dilemma is onderwerp van gesprek wanneer het
Platformbestuur op de ochtend van 27 februari 2003 overleg
heeft met Theo Breeuwer, de contactambtenaar van het
Platform bij de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. In dit
overleg wordt besloten om het eens over een andere boeg te
gooien op het moment dat de gemeente zoals aangekondigd,
met de openbare debatten rond de minderhedennota van start gaat. Gewend als het Platform is
om met papieren reacties op gemeentelijke ontwikkelingen te komen, is het even wen-nen om
Arnhem Mondiaal
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met een beamer en een laptop te moeten werken, maar besloten wordt om dat pad toch te
volgen.
De eerste bijeenkomst in de serie debatten wordt door de ge-meente gehouden op 3 april in het
Posttheater (het voorma-lige KAB-gebouw) aan de Rosendaalsestraat. De Platform-leden
worden er persoonlijk voor uitgenodigd. Dat is niet zomaar, want op deze eerste openbare
discussie staat meteen al het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk centraal. Dan blijkt ook
dat de afzonderlijke Platformorganisaties moeite hebben met dat digitale pad: fotomateriaal en
wat dies meer zij wordt niet tijdig aangeleverd. In de haast wordt daarom besloten af te zien van
een digitale presentatie en wordt toevlucht genomen tot het produceren van sheets. Na deze
vorm van pre-senteren zal dan alsnog op papier een tekst onder de aanwezigen – vooral onder
de verwachte raads- en commissieleden – worden verspreid waarin de bezwaren van het
Platform tegen de aangekondigde beleidswijziging in de minderhedennota nog eens op een rijtje
worden gezet.
Voor het in goede banen leiden van de discussie wordt Emine Bozkurt van het Amsterdamse
bureau voor sociale vraagstukken RadarAdvies ingehuurd, terwijl Frits Huffnagel, voorzitter
van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Amsterdam en Arthur Wiggers, plaatsvervangend
directeur van VNG International, voor inleidingen zullen zorgen. Doel van de avond, aldus de
uitnodiging, ‘is het peilen van de meningen van betrokkenen over een nieuwe opzet van het
VRONT-beleid waarbij het accent komt te liggen op contacten met gemeenten of regio’s in de
belangrijkste herkomstlanden (Turkije, Suriname en Marokko).’
Zoals aangegeven zal het niet bij dit ene debat blijven, maar zullen er nog drie volgen: op 17
april, waarbij het zal gaan over zelforganisaties, op 6 mei waar onderwijs en arbeidsmarkt het
onderwerp zijn en 22 mei tenslotte met veiligheid als het centrale thema.
Naast deze debatten, zo schrijft Karen de Jong van de afdeling Communicatie van de gemeente
Arnhem in haar uitnodiging, ‘wordt nog een aantal kleinere bijeenkomsten gepland. Twee daarvan zullen discussiebijeenkomsten zijn met deskundigen. Een daarvan gaat over de vraag hoe
minderheden kunnen worden betrokken bij het gemeentelijk beleid. De andere zal gaan over de
problematiek van de woningtoewijzing voor allochtonen in Arnhem (spreiding versus concentratie). Tot slot wordt er een tweetal bijeenkomsten georganiseerd met wijkbewoners. Tijdens
deze bijeenkomsten wordt gediscussieerd over zaken die in de wijken spelen en wat men van de
gemeente verwacht. Welke wijken daarvoor aan bod komen is nog niet duidelijk. Er wordt gedacht aan het uitnodigen van een (deel van een) multiculturele straat.
De data voor deze laatste vier bijeenkomsten staan nog niet vast.’

Verdeel en heers
De inleiding van VVD-voorman Frits Huffnagel op de bewuste avond
in het Posttheater liegt er niet om. In feite is het een pleidooi om
ontwikkelingshulp (zoals ontwikkelingssamenwerking in VVDkringen nog steevast wordt genoemd) een zaak van de lande-lijke
overheid te laten. Daar is een speciale minister voor aangesteld en
daar moet je je als gemeente niet mee willen bemoeien, luidt zijn
boodschap. Dat het landelijk beleid, met name op dit onderwerp, nu juist gestoeld moet (en ook
voor een deel gestoeld is) op wat er in de maatschappij over leeft, is op die avond voor hem een
non-item. (In 2004 zal raadslid Frits Huffnagel tot wethouder worden gekozen in het college van
B&W van Amsterdam, waarna hij een jaar later het veld moet ruimen na door hem gepleegde
fraude met onkostenver-goedingen. Hetgeen overigens weer een jaar later geen beletsel zal
blijken te zijn bij zijn benoeming tot wethouder in Den Haag.)
Het Platform moet die avond alle zeilen bijzetten om de noodzaak van het plaatselijk vredes- en
ontwikkelingswerk te bewijzen, maar wordt daarin gelukkig on-dersteund door de andere
inleider, Arthur Wiggers van de Vereniging van Nederlandse Ge-meenten (VNG). Hij legt de
vinger op de zere plek door te wijzen op VN-campagnes als die rond duurzame ontwikkeling
waarbij de inzet van lokale burgerinitiatieven juist als onmisbaar wordt beschouwd.
De Platformleden gaan die avond echter met gemengde gevoelens naar huis. Zij hebben het idee
dat de kaarten binnenskamers bij de gemeente al zijn geschud en dat ze blij mogen zijn wanner
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straks van het oorspronkelijke Vront-budget nog een paar duizend euro overblijft om postzegels
en kopieerkosten van te betalen.
Voor de stichting Conkim ligt dat anders zoals daags na de presentatie in het Posttheater blijkt
uit een brief die Gerard Velthuizen, voorheen wethouder in de gemeente Arnhem, maar nu in
zijn functie als voorzitter van Conkim aan het gemeentebestuur schrijft. Deze brief van 10 april
2003 opent met: ‘Hierbij wil het bestuur van de stichting CONKIM, mede namens onze partners
in Zuid-Afrika, zijn erkentenis uitspreken over het besluit van de gemeenteraad van Arnhem,
namelijk dat de samenwerking met Kimberley wordt voortgezet na de beëindiging van het
lopende grote VNG-huisvesting-en-business/job-creation-project.’
Afgezien van het feit dat de gemeenteraad daar nog niets over heeft besloten – de nota
‘Minderheden in Arnhem’ waarin die voortzetting staat aangekondigd, is immers juist onderwerp van openbaar debat geworden – roept de brief de nodige vraagtekens op. Want met geen
letter wordt ingegaan op de positie van de collega-organisaties van Conkim in het Platform Arnhem Mondiaal. Voor de stichting Conkim staat slechts het eigen programma ten aanzien van
Zuid-Afrika centraal: ‘Het is de wens zowel van de gemeente Kimberley (nu formeel SOL Plaatje geheten) als van de stichting CONKIM om de band van vriendschap tussen Arnhem en SOL
Plaatje te formaliseren in een overeenkomst tussen de twee burgemeesters, zoals eerder ook de
relaties zijn bevestigd tussen Arnhem enerzijds en respectievelijk Croydon en Gera anderzijds.
Het is zeer wel denkbaar dat de overeenkomst aan een termijn wordt verbonden met een duidelijker afspraak over evaluatie en eventueel daaropvolgend voortgangsbesluit, zoals dat is gesuggereerd in de bijeenkomst over stedenbanden met wethouder Veenstra op donderdagavond 3
april jl. in het KAB-gebouw.’
Of het zo verstandig van de Conkim-voorzitter is om bij de toelichting in de brief aan de
jumelages van Arnhem met Gera en Croydon te refereren is de vraag, want als er iets op burgemeestersniveau stagneert, dan zijn het wel de deze beide officiële stedenbanden. Maar ernstiger
is dat het Conkim-bestuur met het uitspreken van erkentelijkheid voor het standpunt van B&W
vooruitloopt op de in de minderhedennota aangekondigde beleidswijziging ten aanzien van het
Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk. In plaats van één lijn te trekken met de andere Platformorganisaties in een poging het stadsbestuur van zijn onzalige plannen af te houden, gaat de
Conkim-voorzitter op voorhand met de voorstellen van B&W mee hetgeen het voor B&W een
stuk makkelijker maakt om voet bij stuk te houden.

Hoofdstuk 13

En de minderheden uit de nota zelf?
Op de Platformbijeenkomst van 14 mei 2003, de laatste vergadering voor de zomer, wordt uiteraard teruggeblikt op de publiekspresentatie van 3 april en de mogelijke effecten ervan op het
gemeentelijk Vront-beleid. Vastgesteld wordt dat de aandacht in het debat te veel gericht was op
de stedenbanden-nieuwe-stijl waar het gemeentebestuur vooral op insteekt en dat daardoor te
weinig ruimte in de discussie overbleef voor de overige activiteiten in Arnhem op het gebied
van vrede, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en duurzaamheid. Bovendien blijkt de
afdeling Communicatie van de gemeente te hebben verzuimd om de pers over de geplande Platformpresentatie in te lichten, waardoor dit onderdeel van de avond ook niet in de kranten is aangekondigd, iets waarvoor de betrokken ambtenaar zich achteraf bij het Platform excuseert.
Ook de gemeente doet verslag van de debatavond, zij het dat dit verslag pas op 19 augustus,
ruim vier maanden na dato dus, verschijnt in de vorm van een rondzendbrief van de dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). Wendy Beukhof van de dienst MO over de conclusies
die na de debatavond getrokken kunnen worden: ‘Allereerst speelt de discussie over ontwikkelingssamenwerking vanuit de gemeente via projecten in het buitenland en stedenbanden enerzijds versus de indirecte ontwikkelingssamenwerking via particuliere organisaties die vanuit de
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Arnhemse samenleving actief zijn anderzijds. Is het niet mogelijk om voor beide opties te kiezen?
Belangrijke conclusie van deze avond is dat de gemeente duidelijke doelen zal moeten bepalen
voor haar beleid. Anders is het onmogelijk om achteraf het succes van een project of stedenband te kunnen beoordelen. Maak dus vooraf duidelijk wat er van ontwikkelingsprojecten en
langdurige stedenbanden wordt verwacht en wanneer je het gaat evalueren.
Als ‘het bijdragen aan de integratie van allochtone groepen in de Arnhemse samenleving’ een
van de doelstellingen van het beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking wordt, dan
moet deze ook goed worden uitgewerkt. Dus ook hier: wat wordt er van een bepaald project of
verband concreet verwacht?’

En de minderheden zelf?
Met de laatste zin uit de conclusies die bij de dienst MO uit de debatavond worden getrokken,
wordt de spijker op de kop geslagen. Zonder een visie en zonder criteria faalt immers ieder beleid op voorhand. De conclusie heeft dus allereerst betrekking op de dienst MO zelf: in hoeverre
is deze dienst geëquipeerd om op dit nieuw te vormen beleidsterrein criteria te stellen? En in
hoeverre zijn ‘de minderheden’ in Arnhem te bereiken en tot samenwerking te brengen als het
gaat om het ontwikkelen van nieuw beleid? Voorheen immers
werd van allochtonen in de ge-meente helemaal niet verwacht
dat zij integreerden. Integendeel, er werd juist van gemeentewege geïnvesteerd (middels subsidies, ontmoetingsruimtes en
andere faciliteiten) om de eigen identiteit van de betreffende
groep te kunnen bewaren, vreemd als minderheden zich in dit
land toch al voelden. Bovendien was er de overheid in de
zogeheten herkomstlanden (met name in Marokko en Turkije)
veel aan gelegen om de nationale identiteit van onderdanen in
het buiten-land te beschermen. Al was het maar om de bron
van inkom-sten die deze buitenlandse werknemers voor het
herkomstland zijn, te behouden.
Op de debatavond van 3 april zijn deze aspecten weliswaar
niet aan de orde gekomen, maar de aanwezige vertegenwoordigers van de Turkse en Marokkaanse gemeenschap hebben er
wel op gewezen dat zij niet alleen gericht zijn op integratie,
maar uit eigen beweging al het nodige doen aan ontwikke-lingssamenwerking, zij het dan voor
hun eigen land en dorp. Nogmaals Wendy Beukhof van de dienst MO in haar rond-zendbrief
over die avond: ‘In de jaren zeventig zijn een aantal mensen uit Bektashli, een klein plaatsje in
Turkije, in Neder-land komen werken. Zij hebben zich verenigd met een twee-ledig doel,
namelijk het integreren en helpen van elkaar in de Nederlandse samenleving en vanuit die
samenwerking iets terug doen voor hun dorp.’ En over een lid van de Marok-kaanse
gemeenschap op die avond: ‘Stelt voor om afgeschreven goederen naar bijvoorbeeld Marokko
te vervoeren. Deze goederen zijn daar nog goed bruikbaar.’ En een vertegenwoor-diger van de
gemeente Gouda op die avond over manieren om integratie van minderheden te be-vorderen
tenslotte: ‘Heeft samen met een stad in Marokko videozuilen gemaakt waarbij Marok-kanen in
de Goudase gemeenschap zijn geïnterviewd over hun verwachtingen en ambities. Deze zuilen
worden zowel in Gouda als in Marokko geplaatst met als doel inzicht in en begrip te krijgen
voor de situatie van de bevolking in beide landen.’

Reactie Adviescommissie Minderheden
De reacties van de kant van minderhedenorganisaties blijven niet beperkt tot bovenstaande
voorbeelden van betrokkenheid over de grenzen heen. Want terwijl de organisatie van de debatavond van 3 april gaande was, heeft ook de met opheffing bedreigde Adviescommissie Minderheden haar standpunt over de nota ‘Minderheden in Arnhem’ bepaald. In een schrijven van 9
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mei 2003 aan het college van B&W – in samenwerking opgesteld met de al eerdergenoemde
Wendy Beukhof van de dienst MO die als ambtelijk secretaris bij deze commissie betrokken is
– wil de commissie allereerst de hoop uitspreken ‘dat er lessen getrokken worden voor de toekomst uit de (procesmatig) gemaakte fouten rondom de totstandkoming en lancering van deze
nota. Zo is het niet correct en niet conform de verordening dat de gemeente de adviescommissie
niet in een vroeg stadium betrokken heeft bij de totstandkoming van de nota.’
Het Platform Arnhem Mondiaal is blijkbaar niet de enige adviescommissie die in deze kwestie
is gepasseerd. Ook bij de Adviescommissie Minderheden leeft dus dezelfde irritatie en het zich
tekort gedaan voelen. Wat de inhoudelijke kant van de nota betreft komt de Adviescommissie
Minderheden met een opmerkelijk standpunt, namelijk dat B&W er in de nota ten onrechte
vanuit gaat dat grote delen van de allochtone bevolking in Arnhem al wél geïntegreerd zijn en
dat er een inhaalslag gaande is bij allochtone jongeren en vrouwen: ‘Deze aannamen zijn onjuist, omdat uit allerlei bronnen (cijfers arbeidsbureaus, scholen, etc.) blijkt dat er op diverse
terreinen (o.a. onderwijs, arbeidsmarkt, huisvesting, criminaliteit) onder allochtonen nog steeds
sprake is van een opmerkelijke sociaaleconomische achterstand of onevenredige oververtegenwoordiging in probleemterreinen.’
De conclusie die de ondertekenaars van het schrijven van 9 mei (Ferhat Boskan en Wendy
Beukhof) trekken is dat er ‘dus voor veel allochtonen nog geen sprake is van een volwaardige
plaats in of deelname aan de Arnhemse samenleving. Ook het feit dat veel allochtonen nog
steeds en steeds meer geconcentreerd wonen (en min of meer gedwongen zijn hun kinderen naar
in de buurt gelegen ‘zwarte scholen’ te sturen) wijst erop dat er nog aardig wat schort aan de
economische en maatschappelijke integratie en de daarmee samenhangende wijze van samenleven.’
Deze conclusie wijkt echter niet af van die van
B&W in de nota. De vraag is hoe deze positie
verbeterd kan worden en wat daarin de rol van de
Adviescommissie Minderheden kan zijn. De
gemeente stelt dat de adviescommissie weinig
heeft bijgedragen aan deze verbetering, terwijl de
adviescommissie zelf stelt: ‘Vanaf 1996 is de
gemeente algemeen beleid gaan voeren en specifiek waar nodig. Juist omdat er geen specifiek
minderhedenbeleid is, kan er ook niet gezegd
worden dat het minderhedenbeleid gefaald
heeft.’
Om te voorkomen dat het een woordspelletje wordt, preciseert de adviescommissie de vraag
naar hoe de gemeente in de toekomst dan wel specifiek beleid gaat ontwikkelen: ‘Ten tweede
dient in de nota beter geëxpliceerd te worden op welke specifieke terreinen en waarom het
huidige gemeentebeleid niet gewerkt heeft. Welke nieuwe haalbare en meetbare doelstellingen
zijn op basis van deze effecten geformuleerd?’
Dat voorstellen van de kant van de adviescom-missie om wel tot betere integratie van minderheden in Arnhem te komen maar moeizaam door de gemeente werden geaccepteerd, illustreert
de adviescommissie met een indringend voorbeeld: ‘Met veel moeite is het idee van de adviescommissie voor een traineeproject overgenomen en uitgevoerd. Van deze trainees zijn echter
slechts enkele mensen in vaste dienst gekomen van de gemeente. De allochtone medewerkers
zijn nog oververtegenwoordigd in de laaggeschoolde functies. De gemeente behoort hierin een
voorbeeldfunctie uit te oefenen en actief te werven voor allochtone, hoogopgeleide medewerkers.’
Voorts wijst de Adviescommissie Minderheden in haar reactie op de vage omschrijvingen in de
minderhedennota van begrippen als integratie en participatie en vragen de opstellers zich af wat
de gemeente dan precies verstaat onder ‘goed samen kunnen leven’: ‘Er moet eerst helder gedefinieerd worden wat er precies onder integratie en participatie wordt verstaan, dus duidelijkheid scheppen over wanneer iemand is geïntegreerd en/of participeert. Hierna is het mogelijk
om zonder spraakverwarring daaruit meetbare specifieke doelstellingen op diverse terreinen te
formuleren. Verder mist er een duidelijke omschrijving van wat een multiculturele of interculturele samenleving voor de gemeente Arnhem inhoudt. Is dit dat de diverse culturen vredig naast
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elkaar wonen en werken of juist met elkaar wonen en werken bijvoorbeeld? Dus, wat willen we
precies met dit samenlevingsbeleid op gemeenschapsniveau uiteindelijk bereiken?’
Met deze vragen snijdt de adviescommissie al of niet bewust een veel groter maatschappelijk
probleem aan dan alleen de positie van minderheden in Arnhem en in het algemeen in
Nederland (en wellicht ook in andere westerse landen waar in de jaren 60 en 70 een grote instroom was van arbeidsmigranten uit wezenlijk andere culturen dan de westerse). Het ‘naast
elkaar wonen en werken’ is immers iets fundamenteel anders dan de in westerse landen grotendeels verloren gegane cultuur van ‘samen met elkaar wonen en werken’, zoals in afgelegen
dorpen en streken nog wel rudimentair (want wegebbend) aanwezig is. De manier waarop
allochtone groepen – maar dan wel weer naar nationaliteit gescheiden van elkaar – in stadsdelen
met elkaar leven (winkeltjes en theehuizen als ontmoetingscentra met name), is vaak nog een
voorbeeld van hoe het vroeger in een land als Nederland ook toeging in steden en dorpen.
Collectiever in elk geval, ook al levert dat weer beperkingen op in een vrijere, naar buiten
gerichte manier van leven.

Ongevraagd advies over toekomst Adviescommissie Minderheden
Onder deze titel brengen Ferhat Boskan en Wendy Beukhof op diezelfde 9e mei 2003 een advies
aan het college van B&W uit over de toekomst van de Adviescommissie Minderheden. Verder
blijkt uit dit schrijven dat er op 12 maart 2003 een (‘constructief’) gesprek heeft plaatsgevonden
tussen de adviescommissie en leden van de raadscommissie Maatschappelijk Welzijn over de
toekomst van de adviescommissie. Geheel verrast door de
nota ‘Minderheden in Arnhem’, waar-in de opheffing van
de Adviescommissie Minderheden wordt voorgesteld, kan
de adviescom-missie dus toch ook weer niet geweest zijn.
Sterker nog, in het schrijven 9 mei wordt al een uit-gewerkt
alternatief geschetst: ‘De bestaande adviescommissie, zoals
ingesteld bij verordening, wordt opgeheven. Er wordt door
het College van B&W hierna een adviesgroep minderheden
in-gesteld. Deze adviesgroep bestaat uit 3 werkgroepen.
Elke werkgroep heeft 3 leden, welke be-noemd worden op
basis van een specifieke deskundigheid. Verder dienen deze
leden van allochtone afkomst te zijn en in Arnhem of
omgeving te wonen. Deze leden worden be-noemd door een
sollicitatiecommissie, die mensen recht-streeks kan benaderen en/of een vacature in de media
kan plaatsen. De leden worden benoemd voor een zittingsduur van 3 jaar, met een mogelijkheid
voor een 2e zittingsduur.
Elke werkgroep heeft een bepaald aandachtsveld in haar pakket en valt rechtstreeks onder de
wethouder die dit aan-dachtsveld in zijn portefeuille heeft. Te denken valt aan een werkgroep
onderwijs, een werkgroep welzijn en een werk-groep wonen en werken. Elke werkgroep maakt
jaarlijks afspraken met de wethouder. In deze afspraken wordt vast-gelegd over welke
onderwerpen de wethouder dat jaar advies wil hebben.’
Het advies gaat verder tot in detail in op hoe verslaglegging, presentatie en overleg plaats moeten vinden om tenslotte uit te komen op de voordelen die deze wijze van organiseren de gemeente biedt: ‘De adviesgroep valt rechtstreeks onder de wethouder en zijn ambtenaren, er zijn
dus korte lijnen naar de ambtenaren en het bestuur. Tevens is er geen sprake van vrijblijvendheid, maar worden elk jaar afrekenbare afspraken gemaakt. De deskundigen in de werkgroepen
hebben toegevoegde waarde omdat zij van allochtone afkomst zijn. Zij bezitten de deskundigheid op het gebied van een bepaald onderwerp en zijn gevoelig voor de gevoelens en ontwikkelingen binnen de allochtone gemeenschap. Zij kunnen de invalshoek vanuit de allochtone gemeenschap goed belichten.’

Besluit gemeente Arnhem
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Ondanks het doortimmerde voorstel van de Adviescommissie Minderheden zal het gemeentebestuur voet bij stuk houden en de verordening tot het instellen van deze adviescommissie
intrekken. Daarvoor in de plaats zal in september 2003 voorgesteld worden om een gemeentelijk
Fonds Arnhems Samenlevingsbeleid in te stellen, waaruit subsidies verstrekt kunnen worden
voor projecten die de integratie van minderheden in Arnhem bevorderen. Zelfhulporganisaties
zullen in 2004 nog financiële ondersteuning krijgen volgens de oude criteria, waarna de subsidie
in 2005 zal worden afgebouwd naar 50% om vervolgens in 2006 geheel afgeschaft te worden.
De door de Adviescommissie Minderheden voorgestelde structuur van deskundigen, verdeeld
over een drietal werkgroepen, wordt door de gemeente niet toereikend geacht om integratie
daadwerkelijk te realiseren. En hoewel het gemeentebestuur de criteria een half jaar later nog
steeds niet heeft geformuleerd, stemt de gemeenteraad op 15 oktober 2003 in meerderheid (alleen SP en GroenLinks als tegenstemmers) in met een nieuwe nota (‘Visie op samenlevingsbeleid Arnhem’) waarin besloten wordt om de Adviescommissie Minderheden op te heffen en
daarvoor in de plaats een netwerk van deskundigen van binnen en buiten de gemeente te ontwikkelen die voldoende deskundig zijn om de integratie van minderheden in Arnhem wel tot
een succes te maken.

Hoofdstuk 14

En maar weer door
Tussen alle berichten over de oorlog in Irak
door, waar zoals verwacht (en waartegen
vergeefs over de hele wereld is geprotesteerd)
de Verenigde Staren samen met het Verenigd
Koninkrijk op 20 maart 2003 binnen zijn
gevallen, proberen de Platformorganisaties zo
goed en zo kwaad als het gaat hun programma
te volgen. En hoe-wel de oorlog met de vlucht van dictator Sad-dam Hoessein op 1 mei formeel
is afgelopen, is de werkelijkheid dat de westerse troepen er ge-stationeerd blijven. Op papier ter
wille van na-tion building maar in werkelijkheid als bezet-tingsmacht. Al was het maar om de
verschillen-de bevolkingsgroepen in Irak, die in het ontsta-ne machtsvacuüm elkaar zijn gaan
bevechten, uit elkaar te houden. Pas op 15 december 2011 zal de Irakoorlog officieel voorbij
worden ver-klaard, een paar dagen later gevolgd door terugtrekking van de laatste Amerikaanse
troepen uit het inmiddels door burgeroorlog verscheurde land.
Maar niet alleen om deze reden maakt zich bij tijd en wijle een gevoeld van machteloosheid
meester van de Platformleden. Men is in platformverband bij elkaar om een gemeente te adviseren die daar nauwelijks of geen boodschap aan heeft, men probeert elkaar te steunen maar men
zit zelf tot over zijn oren in het werk en van gezamenlijke activiteiten in werkgroepverband is
ook amper sprake. De situatie maakt het er voor het Platformbestuur ook niet eenvoudiger op,
want het schrijven van inspraakteksten en het houden van toespraken voor commissie- en raadsleden moet allemaal gebeuren naast het vrijwilligerswerk dat al voor de eigen organisatie verricht wordt.
Wanneer het Platform in 2003 voor de vierde maal bijeenkomt – het is dan 3 september – passeert niettemin een hele reeks activiteiten de revue waaruit blijkt dat de aangesloten organisaties
niet hebben stilgezeten gedurende de zomermaanden. Zo komt de stichting Grondvest met een
nieuwe informatiecampagne over wat belasting onttrokken waarde (BOW) aan goeds kan
bieden voor mens en natuur boven het heersende belastingsysteem dat arbeid belast in plaats
van grondstoffen- en energieverbruik. Stevige kost, die het voor de stichting moeilijk maakt om
er campagne mee te voeren. Toch zal Wim Sweers, de voorzitter van Grondvest, jaar in jaar uit
met zijn voorstellen aan de weg blijven timmeren.
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En zo meldt de Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU) dat er wederom gasten uit Gera
zijn gearriveerd: van 30 mei tot 1 juni voor een koorfestival in de stad en van 14 tot 23 juni voor
een milieu-educatieweek, een activiteit die samen met Milieudefensie Arnhem is georganiseerd
en waar ook gasten uit het Poolse Lublin, het Servische Novi Sad en het Turkse Cigli aan meedoen.
Verder meldt Gerda van der Sluijs-Uffing dat haar organisatie, Novib/Unesco-Groep Arnhem,
buiten de prijzen is gevallen van de Ineke Haas Berger-competitie, een landelijke prijsvraag ter
verbetering van de maatschappelijke positie van gehandicapten en chronisch zieken, uitgeloofd
door Zorg Onderzoek Nederland (ZON) in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.
Rosario Railaf van de Mapuche-organisatie Folil, op
dat moment nog adspirant-lid van het Platform, kondigt
een demonstratie van haar organisatie aan in Delfzijl
waar een vlootbezoek van Chileense oorlogsschapen
wordt verwacht waaronder een schip dat ten tijde van
de coup te-gen Salvador Allende (1973) als
martelcentrum van de strijdkrachten van generaal
Pinochet dienstdeed.
De stichting Conkim meldt dat in mei een delegatie van
de gemeente Kimberley een bezoek heeft gebracht aan
Arnhem in het kader van een trainingsprogramma ter
bestrijding van de in Zuid-Afrika rondwarende Aidsepidemie. En Stichting Arnhem-Lima schrijft in de
nieuwsbrief van die maand dat de jaarlijkse collecte bij
de voerbalclub Vitesse deze zomer ruim € 3.500 euro heeft opgebracht. Het geld zal worden
overgemaakt aan de Peruaanse organisatie Colibri die het, aldus de nieuwsbrief, ‘gaat gebruiken
om de levensomstandig-heden van straatkinderen te verbeteren. Zo wordt er een eetzaal
ingericht en komt er een bibliotheek waar de kinderen hun huiswerk kunnen maken. Ook komt
er een ruimte waar de kinderen kunnen spelen. Voedsel krijgt de organisatie uit het nationaal
voedselprogramma van de Peruaanse regering.’
Dokumentatiecentrum Arnhem tenslotte meldt dat de website van de stichting zo goed als gereed is. Daarmee is het – samen met Stichting Arnhem-Lima en na de Raad van Kerken Arnhem
– een van de eerste Platformorganisaties die over een eigen website beschikt.
Al met al lukt het de organisaties dus om het plaatselijke vredes- en ontwikkelingswerk gaande
te houden, nog afgezien van reguliere publieksactiviteiten die niet in de Platformvergaderingen
aan de orde komen zoals de maandelijkse schrijfavonden in de bibliotheek van Amnesty International en Milieudefensie.

Platformsecretaresses
Een specifiek onderdeel van het Platformwerk is sinds de opheffing van de ambtelijke ondersteuning van gemeentewege in 1998, het aanstellen en begeleiden van administratieve krachten
geworden. In de voorgaande delen kwamen Rick Jansen, André de Hoogh en Pim Hardijzer in
die functie al aan de orde. Zij deden het administratieve werk niet alleen voor het Platform maar
ook voor Stichting Arnhem-Lima. Zowel beide organisaties als de dienst Sociale Zaken en Arbeid (SZA) van de gemeente hebben bij deze werkwijze door de jaren heen voordeel gehad. Het
Platform en Stichting Arnhem-Lima uiteraard omdat verslaglegging, telefoondienst en archivering niet ook nog op de schouders van de betreffende bestuursleden terechtkomen, maar door
het opdoen van werkervaring krijgen baanlozen zodoende een grotere kans om elders betaald
aan de slag te kunnen, hetgeen voor de dienst SZA weer een daling in het werkelozenbestand
betekent. De inzet van de administratieve krachten is voor het Platform niet gratis: er wordt aan
salaris bijgedragen uit het activiteitenbudget en cursusgeld wordt betaald. Desondanks is het
inkomen van de administratieve kracht nog steeds geen vetpot.
Op 26 augustus 2002 is Sasja de Leur – na een stageperiode van een paar weken – in dienst gekomen als opvolgster van Pim Hardijzer. Ze krijgt haar aanstelling voor de duur van een jaar
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met mogelijkheid tot verlenging met maximaal twee jaar. Omdat in de eerder besproken nota
‘Minderheden in Arnhem’ echter sprake is van stopzetting van het budget voor het vredes- en
ontwikkelingswerk (Vront), impliceert dit ook dat er dan geen aanvulling op het salaris van de
secretaresse meer uit het Platformbudget betaald kan worden. Voorzitter Ed Bruinvis in zijn
rondschrijven van 20 juni 2003 aan de Platformleden over dit probleem: ‘Met het verstrijken
van de aanstellingstermijn van Sasja per 28 augustus a.s. en ons besluit om die termijn niet te
verlengen, doet zich een opvolgingsprobleem voor. Daarbij moet bovendien in het oog worden
gehouden dat de gemeenteraad in oktober kan besluiten tot stopzetting van de Vront-faciliteiten
per 1 januari 2004, inclusief de invulling van een WIW-plaats voor een administratieve kracht
voor Platform en Stichting Arnhem-Lima. Mocht de raad besluiten om Arnhem-Lima wel te blijven subsidiëren (en het overige vredes- en ontwikkelingswerk niet), dan is de vraag of daarbij
ook administratieve ondersteuning intact kan blijven.’
Hij schetst vervolgens vier scenario’s die gevolgd zouden kunnen worden inclusief de consequenties die de keuzes hebben. Allereerst is er de optie om toch gewoon een nieuwe administratieve kracht aan te nemen en hem of haar voor te houden dat de aanstelling in het slechtste geval
voor maximaal vier maanden is. Het risico voor alle betrokkenen is dat alle inzet om iemand in
te werken vergeefse moete is geweest.
Het tweede scenario luidt om iemand te vinden
die om wat voor reden dan ook wel voor vier
maanden administratief werk wil doen. De
opgave is dan om iemand te vinden die goed
thuis is in dit werk en bovendien (maar dat geldt
feitelijk voor alle vier scenario’s) affectie heeft
met het Platformwerk.
Het derde scenario is dat gewacht wordt met het
aantrekken van een nieuwe administratieve
kracht tot er van gemeentewege duidelijkheid
gegeven wordt over het al of niet intact blijven
van het Vront-budget. Deze optie heeft als consequentie dat zowel Platform als Stichting
Arnhem-Lima vier maanden zonder administratieve ondersteuning zitten, tenzij er iemand uit
de eigen gelederen bereid gevonden wordt om
voor de duur van die periode als vrijwilliger administratief werk voor beide organisaties te
doen.
Deze gedachte leidt rechtstreeks naar het vierde
scenario: beide organisaties zoeken zelf naar
iemand die niet alleen voldoet aan de wens om
het werk vanuit affectie met vedes- en ontwikkelingsvraagstukken te doen, maar die ook voldoet aan de eisen die de dienst Sociale Zaken en Arbeid stelt. Zij dragen deze persoon voor aan
de organisatie Werk & Scholing die de aanstel-ling van de betreffende persoon effectueert. De
vier maanden overbrugging gelden dan als in-werkperiode. Het voordeel van deze optie is dat
de betreffende persoon het ontwikkelingswerk al wat kent en het inwerken daardoor wellicht
ook een stuk soepeler verloopt dan de kandidaten die Werk & Scholing met een zekere dwang
voor betrokkenen aanbiedt en die in de praktijk nogal eens ver weg blijken te staan van het
specifieke werkterrein waarop ze aangesteld worden.
Op 26 augustus 2003 verlaat secretaresse Sasja de Leur formeel het Platform en Stichting
Arnhem-Lima waarna op 19 september feestelijk afscheid van haar wordt genomen.
Een oplossing voor bovengeschetst opvolgingsprobleem is er dan nog niet en geen enkele van
de vier scenario’s blijkt in praktijk te kunnen worden gebracht. Dat heeft weer als consequentie
dat de werkruimte voor de administratieve kracht in het gebouw van de dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling (MO) in de tussentijd leeg staat. Op het oog een tijdelijke kwestie, maar in de
praktijk vanwege het gebrek aan werkruimtes bij de dienst MO een acuut probleem. Voorkomen
moet dus worden dat de ruimte door een andere medewerker van de dienst MO in beslag wordt
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genomen en dat er strijd moet worden gevoerd om die ruimte terug te krijgen op het moment dat
een nieuwe administratieve kracht is aangesteld.
De gevreesde situatie zal zich inderdaad voordoen, maar een vastlopen van de nota ‘Minderheden in Arnhem’ in het najaar van 2003 en het besluit om een geheel nieuwe nota te schrijven
brengen redding zoals we in een volgend hoofdstuk zullen zien. Al is redding misschien een te
groot woord voor de voorstellen die het gemeentebestuur aan het Platform zal doen.

Hoofdstuk 15

Vredesweek en Visie op
samenlevingsbeleid Arnhem
Aan de Vredesweek – van oorsprong een initiatief van het
Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en voor het eerst gehouden
in 1967 – wordt ook in 2003 weer door de Arnhemse kerken
deelgenomen. Het programma loopt van 21 tot 28 september
en heeft dit jaar als thema: Vrede; werk in uitvoering.
Traditiegetrouw vindt de Vredesweek in de derde week van
september plaats met als hoogtepunten de Vredeszondag en de
Internationale Dag van de Vrede op 21 september. Het centrum
van de activiteiten in Arnhem is dit jaar de Parkstraatgemeente
aan de Kastanjelaan en het programma is zeer divers, variërend
van een informatieavond over de oorlog in Irak en een thema-avond over vluchtelingen en het
landelijk vluchtelingenbeleid tot een film over de repressie van anti-oorlogsdemonstranten in de
VS en een themamiddag over de Soefi-beweging in Arn-hem, een spirituele leer die zich richt
op innerlijke groei en vrede.
Vanuit het Platform Arnhem Mondiaal zijn het doorgaans de vertegenwoordigers van de Raad
van Kerken Arnhem, Kerk en Vrede en de Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid die aan de organisatie van de Vredesweek deelnemen. Daarbij valt het op dat andere lidorganisaties daar verder
vanaf staan. Wellicht dat de scheiding tussen kerkelijke en buitenkerkelijke organisaties binnen
het Platform toch te groot is, misschien ook ligt de oriëntatie van de bij het Platform aangesloten
groepen te veel op het eigen programma en de eigen activiteiten. Maar feit is dat de Vredesweek
in Arnhem in die jaren toch voornamelijk het terrein is van de kerkgemeenten in deze stad, al
zal daar in latere jaren wel enige verandering in komen.

Visie op samenlevingsbeleid Arnhem
Mag de Vredesweek dan weinig buitenkerkelijke organisaties inspireren, inspirerend voor het
vredesdenken bij het gemeentebestuur is die week al helemaal niet. Daar is men in het najaar
van 2003 weliswaar tot het inzicht gekomen dat de opzet van de in de voorgaande hoofdstukken
besproken nota ‘Minderheden in Arnhem’ een mislukking is geweest, maar dat het ook inhoudelijk schort aan visie op en betrokkenheid bij het vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem zal in
dit najaar eens te meer duidelijk worden.
Ambtenaar Marian Kauffman van de sector Beleid van de dienst Maatschappelijk Ontwikkeling
schrijft over het mislukken van de minderhedennota in een notitie van 20 augustus 2003 aan
B&W van Arnhem: ‘De nota ‘Minderheden in Arnhem; een bijdrage aan een discussie’ maakte
bij de bespreking in de raadscommissie en bij behandeling van de Winternota nogal wat reacties los. (..) Aan de raad zal worden voorgelegd of deze de conclusies van de nota kan onderschrijven. Als dat het geval is zal er een nieuwe totaalnota worden geschreven waarin de nota
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‘Minderheden in Arnhem’ en de voorliggende ‘Visie op samenlevingsbeleid Arnhem’ ineen worden geschoven.’
Voor de organisaties binnen het Platform Arnhem Mondiaal lijkt er op het eerste oog echter helemaal niets ten goede te veranderen, want als beslispunten worden in deze notitie voorgesteld:
a. Toezeggingen met betrekking tot Kimberley handhaven tot 2006. Daarna afbouwen zodra de
mogelijkheid aanwezig is.
b. De betrekkingen met Lima afbouwen tot een basisniveau; in 2004 de huidige subsidie €
15.000 handhaven, in 2005 wordt het subsidiebedrag € 7.500 en in 2006 eenzelfde budget
als voor Kimberley (circa € 2.300).
c. Projecten gericht op internationale relaties met de belangrijkste herkomstlanden onderbrengen in het nog in te stellen Fonds Arnhemse Samenlevingsbeleid.
d. Ondersteuning van het Platform Arnhem Mondiaal handhaven op voorwaarde dat het
platform bereid is initiatieven vanuit groeperingen in Arnhem ten behoeve van projecten in
de belangrijkste herkomstlanden organisatorisch te ondersteunen. In 2006 de ondersteuning
van het platform evalueren mede in relatie tot het gestelde onder 4a en 4b.’
Kortom, aan de indertijd op verzoek nota bene van het gemeentebestuur van Arnhem vastgelegde doelstellingen van het Platform wordt volledig voorbijgegaan door er een nieuwe doelstelling (ondersteuning van initiatieven ten behoeve van herkomstlanden) aan toe te voegen. Maar
wat vooral opvalt in deze notitie is dat de plannenmakerij – die enkele weken tevoren nog voor
zoveel onrust zorgden in de politiek en de Arnhemse minderhedenorganisaties – opnieuw
plaatsvindt buiten de directbetrokkenen om, in dit geval het Platform Arnhem Mondiaal.

Persbericht gemeente Arnhem
Voortbordurend op deze omissie brengt de gemeente Arnhem op 15 september 2003 een persbericht uit: ‘Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem heeft de nota ‘Visie op
samenlevingsbeleid Arnhem’ vastgesteld. De nota is gebaseerd op de eerdere nota ‘Minderheden in Arnhem. Een bijdrage aan een discussie’ en een vijftal debatten in de stad met betrokkenen. Kernpunt in de nota is integratie, maatschappelijke participatie. Van alle inwoners van
Arnhem wordt verwacht dat zij in voldoende mate (kunnen) participeren in onze samenleving,
bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, werk en politiek. Tegen die achtergrond wordt een
aantal beleidslijnen doorgezet. Opmerkelijke beleidswijzigingen zijn onder meer de plannen
voor een Fonds Arnhems Samenlevingsbeleid en de - op termijn - beëindiging van vaste subsidies voor zelforganisaties.’
Behalve de beleidsvoorstellen die al eerder aan de orde kwamen zoals de opheffing van de
Adviescommissie Minderheden en het instellen van een netwerk met deskundigen om integratie
van allochtonen in de gemeente Arnhem te bevorderen, worden ook enkele regels aan het zogeheten Vront-beleid gewijd: ‘Het college stelt voor om binnen het Vront-beleid internationale
contacten als kernactiviteiten te bestempelen. Daarbij moet de koers meer richting de voornaamste herkomstlanden van allochtone Arnhemmers. Projecten die daarop gericht zijn worden
ook ondergebracht in bovengenoemd Fonds Arnhems Samenlevingsbeleid. Daarnaast stelt het
college voor de toezeggingen voor het Kimberley-project en het Platform Arnhem Mondiaal
vooralsnog te handhaven en eventueel te bezien in 2006. De subsidies voor het Lima-project
dienen te worden teruggebracht van de huidige subsidie van € 15.000,- (2004) naar € 2.300,(2006).’
Op het eerste oog lijkt de toekomst voor het Platform en beide ontwikkelingsprojecten tot 2006
in elk geval gered, maar uit bovenaangehaalde notitie van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling kan tegelijkertijd worden opgemaakt wat van het Platform aan nieuwe oriëntatie wordt
verwacht. En of Stichting Arnhem-Lima met € 2.300 op jaarbasis in de toekomst nog iets essentieels zal kunnen bereiken, is maar zeer de vraag. De verdubbelingsregeling voor de opgehaalde
vakantiemuntjes, bij de stichting toch altijd goed voor een paar duizend euro per jaar, zit er in
elk geval niet meer in.

Visie op samenlevingsbeleid Arnhem
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In de nota ‘Visie op samenlevingsbeleid Arnhem’ vinden we onder paragraaf 3 deze opmerking
van de dienst MO terug met als reden voor een veranderd Vront-beleid: ‘Afgenomen aandacht
en veranderd bestuurlijk draagvlak voor dit beleid vraagt om heroriëntatie. Voorstel: een afbouwscenario met een optie voor eventueel nieuwe internationale contacten c.q. stedenbanden
met de voornaamste herkomstlanden.’
Maar we vinden in de regels erna ook de opmerkingen terug
die tijdens de presentatie van het Platform in het Posttheater
op 3 april zijn gemaakt: ‘Vooraf duidelijke doelen stellen
met betrek-king tot stedenbanden en deze ook evalueren. Als
integratie van allochtone groepen in de Arn-hemse
samenleving een onderdeel is van een stedenband, dit ook
expliciet uitwerken. Waarom een beleidsombuiging,
waarom niet ‘en.. en..’, dus de initiatieven van de gemeente
naast de initiatieven van particuliere organisaties.
Ontwikkelingssamenwerking niet onderbrengen in het minderhedenbeleid. Standpunt van de gemeenteraad: raadsmotie om de subsidies aan de internationale contacten met
Kimberley en Lima-Villa El Salvador ongemoeid te laten.’
In deze nota wordt meteen ook het commentaar vanuit de
dienst MO op deze standpunten gegeven, daarmee feitelijk
vooruitlopend op de te houden raadsdiscussie over de nota:
‘De Arnhemse samenleving wordt steeds multicultureler
van samenstelling. Arnhemmers met een allochtone achter-grond onderhouden contacten met
het land van herkomst en willen graag hulpprojecten daarbij opzetten. Verzoeken om financiële
steun daartoe kunnen nu niet worden gehono-reerd wegens het ontbreken van financiële
middelen. Ge-zien de veranderde politieke belangstelling voor het huidige VRONT-beleid is de
discussie over een heroverweging van de huidige middelen in gang gezet.
Het aangaan van een stedenbanden met steden in de voornaamste herkomstlanden zou als doel
moeten hebben het over en weer begrip kweken voor de wederzijdse samenlevingen en daardoor
de onderlinge relaties binnen de Arnhemse samenleving te verbeteren.’
Gezien dit ambtelijk commentaar kan het geen verassing worden genoemd wanneer de conclusies dezelfde blijken te zijn als die reeds in de nota ‘Minderheden in Arnhem’ zijn getrokken. De
nota ‘Visie op samenlevingsbeleid Arnhem’ over het nieuw te voeren ontwikkelingsbeleid: ‘Het
college stelt voor om het VRONT-beleid in de huidige vorm te gaan ombuigen naar een beleid
waarbij internationale kontakten als kernactiviteiten gelden en daarbij de koers meer te richten
op inzet voor de voornaamste herkomstlanden. Naar aanleiding van de raadsmotie en de uitkomst van de VRONT-bijeenkomst worden de volgende nuances aangebracht in het eerdere
collegevoorstel:
- De toezeggingen met betrekking tot Kimberley handhaven tot 2006. Daarna afbouwen zodra
de mogelijkheid aanwezig is.
- In afwijking van de raadsmotie de betrekkingen met Lima af te bouwen tot een basisniveau: in
2004 de huidige subsidie van € 15.000,- handhaven, in 2005 wordt het subsidiebedrag
€ 7.500,- en in 2006 eenzelfde budget als voor Kimberley (ca. € 2.300,-).
- Projecten gericht op internationale relaties met de belangrijkste herkomstlanden onderbrengen in het nog in te stellen Fonds Arnhems Samenlevingsbeleid. (De criteria voor dit onderdeel van het fonds zullen samen met de doelgroep en de raad worden ontwikkeld. Als voorbeeld kan dienen de opzet van het fonds ‘Mijn cultuur, jouw cultuur’.) Doel van deze projecten is meer kennis uitwisselen in de Arnhemse samenleving over Arnhemse allochtone groepen
en hun afkomst. Het hoofddoel is het verbeteren van het samenleven van autochtonen en
allochtonen in Arnhem. De projecten kunnen onder andere betrekking hebben op cultuur, ontwikkelingssamenwerking, welzijn, zorg, onderwijs, enzovoort.
- De ondersteuning van het Platform Arnhem Mondiaal handhaven op voorwaarde dat het platform bereid is initiatieven vanuit groeperingen in Arnhem ten behoeve van projecten in de belangrijkste herkomstlanden organisatorisch te ondersteunen. In 2006 de ondersteuning van het
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Platform evalueren mede in relatie tot het hierboven gestelde ten aanzien van Kimberley en
Lima.’

Reactie Platform
Het dreigt eentonig te worden, maar op 18 september 2003 schrijft Platformvoorzitter Ed Bruinvis aan zijn mede-Platformleden: ‘Naar we uit de krant moesten vernemen (sic!) is onlangs een
nieuwe nota door B&W vastgesteld onder de naam ‘Visie op samenlevingsbeleid Arnhem’. In
deze nota die grotendeels gaat over participatie van burgers en het gemeentelijk minderhedenbeleid, is ook een paragraaf gewijd aan het Vront-beleid. De nota is ‘kaderstellend’ op de agenda geplaatst van de raadscommissie Welzijn die op maandag 22 september bijeenkomt. In een
eerste reactie aan wethouder Veenstra heb ik mijn verbazing geuit over het feit dat deze nota
langs het Platform heen gegaan is en heb ik hem verzocht alle Platformleden een exemplaar te
sturen. Ook heb ik aangekondigd dat een kleine delegatie uit Platform en Arnhem-Lima bij de
commissievergadering aanwezig zal zijn om de argumenten te herhalen die in onze Platformvergadering van januari al zijn geformuleerd, maar dat ook door ons tijd gevraagd zal worden
om de nota eerst in Platformverband te bespreken voordat we met een reactie komen.’
Omdat de tijd dringt – tussen het rondzendbericht aan de Platformleden en de bijeenkomst van
de raadscommissie zitten maar vier dagen – besluit het Platformbestuur om op die bewuste
commissiebijeenkomst toch met een bijdrage aan de discussie te komen al was het maar om te
voorkomen dat de gemeentelijke besluitvorming plaats vindt zonder dat het Platform nog een
inbreng heeft. In vier punten wordt de Platformreactie door Ed Bruinvis samengevat:
‘Vooraf:
- Omdat de B&W-nota pas enkele dagen geleden aan de leden van het Platform Arnhem Mondiaal is toegezonden, is het Platform nog niet in de mogelijkheid geweest om ten aanzien van
de bijgestelde collegevoorstellen tot een collectief standpunt te komen.
- Gelet op het te volgen traject richting raadsbesluit in oktober, is door de voorzitter van het
Platform daarom aan de wethouder toegezegd vandaag toch met een constructieve bijdrage te
komen. Hiervan zijn de Platformleden in kennis gesteld.
Algemeen:
- De algemene lijn van de nota dat de participatie van burgers aan maatschappij en maatschappelijk leven noodzakelijk én een zaak van persoonlijke verantwoordelijkheid is, wordt onderschreven.
- De neerwaartse spiraal tussen het afhankelijk maken van de burger door een afstandelijke
overheidscultuur en de passieve houding van de burger zelf, houdt in dat het tijd zal vergen
voordat er een gezonde relatie is gegroeid tussen overheid en burger.
- Toename van burgerparticipatie zal ook toename inhouden van discussie en confrontatie met
uiteenlopende meningen. Een gewenste pluriforme samenleving van mondige burgers zal meer
flexibiliteit en geduld van overheid en burger vragen.
Ter zake:
- Arnhem mag voor wat betreft het Vront-terrein bogen op al 20 jaar lange participatie van
burgers (18 organisaties verenigd in het Platform Arnhem Mondiaal), die zich bezighouden
met vredesvraagstukken, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en mondiale milieuvraagstukken.
- In de voorliggende nota komen de terreinen mensenrechten en mondiale milieuvraagstukken
niet aan de orde en blijft de aandacht voor het terrein vredesvraagstukken beperkt tot het
noemen in een voetnoot.
- De accentverlegging binnen het terrein ontwikkelingssamenwerking van mondiale bewustwording naar ‘stedenbanden met herkomstlanden’ gaat voorbij aan de noodzaak tot het bestrijden
van mondiale onrechtvaardige tegenstellingen en de lokale bewustwording daarvan.
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- De doelstellingen van het Platform geven evenwel aan dat initiatieven uit de Arnhemse samenleving die een bijdrage inhouden aan ‘mondiale bewustwording’ en een ‘rechtvaardig beleid
geënt op duurzame ontwikkeling’, vanuit het Platform ondersteund worden (zie kopie pag.1
statuten Platform).
Conclusies:
- Naar aanleiding van de wens van het college om toename van participatie van de Arnhemse
burger in de Arnhemse samenleving, is betere communicatie met en betere waardering en ondersteuning van het Platform een voorwaarde.
- Het Platform ziet daartoe voorstellen van gemeentewege tegemoet.
- Voor wat betreft de wens van het college om inzet van de kant van het Platform in de vorm van
‘organisatorische ondersteuning van initiatieven vanuit groeperingen in Arnhem ten behoeve
van projecten in de belangrijkste herkomstlanden’, zegt het Platform deze steun toe binnen het
kader van voornoemde Platformdoelstellingen.’

Hoofdstuk 16

Eenzijdig en tweezijdig pacifisme
Wanneer de raadscommissie Maatschappelijk Welzijn op 22 september 2003 bijeenkomt om de
nota ‘Visie op samenlevingsbeleid Arnhem’ te bespreken, blijkt er tot verrassing van de aanwezige bestuursleden van het Platform Arnhem Mondiaal en de Stichting Arnhem-Lima nog
iemand uit hun midden spreektijd te hebben aangevraagd. Het is Dick Engelsman, in het
Platform de Stichting Vredespolitiek (SVP) vertegenwoordigend.
De verrassing wordt echter onaangenaam wanneer Dick Engelsman het woord krijgt en van wal
steekt: ‘Ik ben dankbaar dat we een bespreking hebben over de toestand in het zogenaamde
Vredesplatform. Een platform dat geen democratisch maar een éénzijdig karakter heeft. Ze bewees dat bij de behandeling van het vredescentrumvoorstel. In dit
centrum was geen plaats voor onze landsverdediging, omdat volgens hen
onze landsverdediging geen vredesbevorderende fac-tor is.
Landsverraderlijker kan het niet.
Ik kwam in het Platform als lid van het I.C.T.O., het Interkerkelijk
Comité Tweezijdige Ontwa-pening. Tweezijdig pacifisme, het enige
pacifisme dat kan werken. Eénzijdig pacifistisch gedrag is ondanks alle
mooie woorden alleen maar onderwerpingsgedrag. Met gebroken
geweertjes houd je geen kogel en geen bezetter tegen. Hun
ontwapeningsgedrag is landverraad ten gunste van iedere mogelijke
bezetter.’
De aanwezige Platformleden luisteren met kromme tenen toe, terwijl ook
de commissieleden elkaar zuchtend aankijken. Dick Engelsman is als lid
van de plaatselijke afdeling van de VVD voor hen geen onbekende en hij is met enige regelmaat
inspreker als het gaat over Arnhemse kwesties. Het vredescentrum waar hij aan refereert is een
discussie die in de begin-jaren 80 heeft gespeeld toen door het toenmalig gemeentelijk Bureau
Vront het idee geopperd werd om een verzamelgebouw op te richten waarin Arnhemse
initiatieven op het gebied van vrede en ontwikkelings-samenwerking onder één dak zouden
kunnen worden gebracht. Dick Engelsman ondernam in die jaren inderdaad pogingen om ook
vertegen-woordigers van de strijdkrachten in het Platform te krijgen. Dick EngelsEmbleem

man in het vervolg van zijn betoog: ‘Eénzijdig pacifisme beroept zich op
waanzin! Ze ontleent haar zin op een valse waan. De waan dat de huidige
toestanden in deze wereld vergelijkbaar zijn met de situatie aan het begin
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van het Bergrede-tijdperk, waarin de oproep linkerwang-rechterwang-ethiek gold, maar verzwegen werd de profetie van Jezus dat we in de periode ná zijn kruisiging als zondebok voor
ons en de periode voor de eindtijd, te maken zullen hebben met oorlogen en geruchten van oorlogen en dan werkt geen linkerwang-rechterwang-ethiek.’
Als gelovig mens zal Dick Engelsman nog vaak Bijbelcitaten gebruiken om zijn betoog kracht
bij te zetten, maar tot toetreding van beroepsmilitairen in het Platform zal het nooit komen.
Ondanks zijn wens, ook nu weer in deze commissiebijeenkomst: ‘Ik hoop dat als wij vanavond
klaar zijn, weer een normaal vredesplatform ingekaderd is, waarin álle vredesorganisaties, ook
de militairen, ongehinderd hun mening kunnen uiten en die mening in verslaglegging te vinden
is.’
Hoewel de commissieleden de inbreng van Dick Engelsman ongetwijfeld relativeren, komt zijn
optreden op dit moment erg ongelegen, al was het maar vanwege de sfeer die nu rond het agendapunt ‘Vront-beleid’ komt te hangen. Dick Engelsman wordt door de voorzitter van de commissie bedankt voor zijn bijdrage die als kennisgeving wordt aangenomen zonder dat ook maar
één commissielid op zijn betoog ingaat.

Intern
Ook in het Platform komt de interceptie van de ICTO-vertegenwoordiger niet meer ter sprake,
althans niet inhoudelijk. Aan het feit dat Dick Engelsman met een zekere regelmaat en op een
vaak niet al te vriendelijke toon zijn grieven uit, zijn de overige leden gewend geraakt. En al
wordt het hem niet belet zijn mening ten beste te geven, veel sympathie levert hem dat niet op
en hij zal door de jaren heen dan ook een eenling binnen het Platformverband blijven. Uit de
notulen van de Platformvergadering van 29 oktober 2003: ‘Aris, René Lemein (Arnhem-Lima),
Dick en Ed hebben de commissievergadering Welzijn van 22 september bijgewoond. René heeft
daarbij nog eens gewezen op de waarde van de gemeentelijke verdubbelingsregeling voor sponsors. Ed heeft de eigen verantwoordelijkheden van het Platform benadrukt en Dick vond het
Platform ondemocratisch omdat de strijdkrachten er niet in vertegenwoordigd zijn. Zie voor de
inspraakteksten de Info Arnhem Mondiaal van september. Verder heeft Ed de raadsvergadering
van 14 oktober bijgewoond waarin de nota ‘Visie op samenlevingsbeleid Arnhem’ werd goedgekeurd. Dit besluit houdt in dat functie en budget voor het Platform in elk geval tot 2006 zijn
gewaarborgd.’
Mag de actie van Dick Engelsman zowel
binnen de commissie als binnen het Platform
dan met een sisser zijn afgelopen, ernstiger is
de waarschuwing die Platformvoorzitter Ed
Bruinvis
daags
voor
die
commissievergadering afgeeft richting zijn
mede-Platformleden. In zijn rondschrijven
van 18 september 2003: ‘Bij het besluit in
2001 om het Platform tot NGO te
formaliseren, is met opzet gekozen voor de verenigingsvorm. Daarmee leek ons de
democratische werkwijze van de organisatie het best gewaarborgd. De verenigingsvorm houdt
echter tegelijkertijd een actieve houding in van de leden. Het bestuur is weliswaar
gemandateerd om bepaalde taken uit te voe-ren, doch alleen vanuit een situatie van voortdurende terugkoppeling en ondersteuning. Het niet reageren van leden op een urgent
bestuursvoorstel als door mij gedaan, houdt niet alleen in dat er dus onvoldoende draag-vlak is
voor zo’n voorstel, maar betekent ook dat je als bestuurslid in een isolement terechtkomt. Het
gevaar daarvan is dat je naar eigen goeddunken gaat handelen, wat weer een gevaar is voor de
verenigingsvorm.’
Aanleiding voor de waarschuwing is het voorstel van de voorzitter om bij gebrek aan een administratieve kracht – Sasja de Leur heeft op 19 september afscheid genomen als Platformsecretaresse – zelf de administratieve taken waar te nemen in afwachting van een nieuwe
administratieve kracht. Een voorstel overigens waartegen de bestuursleden van zijn stichting
Doca ernstige bedenkingen uiten vanwege dreigende overbelasting. Hoewel de bestuursleden
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van het Platform en Stichting Arnhem-Lima instemmen met het voorstel, komt er van de kant
van de leden geen reactie. Ook het alternatief om die administratieve taken tijdelijk te verdelen
onder de leden, levert geen respons op.
Het is een situatie die bij tijd en wijle de kop opsteekt binnen het Platform en voor de nodige
irritatie zorgt. Zowel de neiging van de leden om medeverantwoordelijkheid voor concrete inzet
uit de weg te gaan als het niet reageren op voorstellen in die richting van de kant van het bestuur, zullen, hoe algemeen ze ook moge zijn bij organisaties op het gebied van welzijn, sport en
cultuur, uiteindelijk leiden tot het neerleggen van de bestuurstaken door de voorzitter. Maar dan
zijn we alweer vele jaren verder.
Overigens is dat niet het enige sombere nieuws in die septembermaand van 2003. Op de 26 e van
die maand meldt voorzitter Hans Suurmond van Stichting Arnhem-Lima in een rondzendbrief
dat een van hun medewerkers van het eerste uur, Harry van Soest, op 19 september is overleden:
‘Op de achterzijde van de nieuwsbrief leest u welke bijzondere bijdrage Harry jarenlang heeft
geleverd aan de muntjesactie. Harry heeft met veel enthousiasme en een bijzonder grote inzet
een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van die actie. Het artikel in de nieuwsbrief is
nu, meer dan voorzien was, een eerbetoon aan een bijzondere vrijwilliger.’

Hoofdstuk 17

Van Duurzaamheidsspiegel via Wereldspiegel naar
Duurzaamheidsmeter
In de Platformvergadering van 29 oktober 2003 komt een nieuw initiatief van het NCDO ter
sprake om de vorderingen bij gemeenten op het gebied van duurzame ontwikkeling te meten.
Vier jaar lang is dat de Lokale Duurzaamheidsspiegel geweest, maar gelet op de beperkte tijd
die de deelnemers aan het onderzoek ter beschikking staat, hebben de leden van de Werkgroep
Arnhem Duurzaam afgezien van deelname aan een vijfde editie. Ze vinden bovendien dat de
vooruitgang bij een gemeente beter te registreren valt wanneer het Spiegelonderzoek om het jaar
wordt gehouden in plaats van ieder jaar.
Niettemin heeft Thijs de la Court van COS Noord-Holland Noord namens het NCDO de
werkgroep op 7 februari nog benaderd met een uitnodiging om ook in 2003 weer mee te doen
met het Spiegelonderzoek: ‘De campagne voor de vijfde editie van de Lokale Duurzaamheidsspiegel (2003) begint nu. Om deze campagne te laten slagen is uw medewerking van groot
belang. In 2002 deden bijna 300 gemeenten mee met het leveren van antwoorden op tenminste
een van onze vijf thematische vragenlijsten. Dit jaar willen we
zeker 400 gemeenten betrekken in het onderzoek. Lokale
maatschappelijke organisaties zijn in eerste instantie de
belangrijkste groep om de Lokale Duurzaamheidsspiegel uit te
voeren. Maar het is ook mogelijk voor betrok-ken individuen en
gemeenten om zelfstandig te participeren.’
De Werkgroep Arnhem Duurzaam besluit om op dit laatste in te
haken en het dit jaar aan de gemeente Arnhem zelf over te laten
om hun vorderingen te melden aan het NCDO.
Wanneer de werkgroep vervolgens in september de uitnodiging
krijgt om aanwezig te zijn bij de presentatie van de
Spiegelresultaten, reist Ed Bruinvis namens de werkgroep op 2 oktober af naar Zwolle waar
blijkt dat opnieuw zo’n 300 gemeenten, waaronder Arnhem, hebben meegedaan aan deze vijfde
Spiegeleditie en dat Arnhem beter heeft gepresteerd dan in de voorgaande vier jaar.
Dit resultaat wordt door de werkgroep aan het gemeentebestuur gemeld en op de bewuste
Platformbijeenkomst van oktober. Daar wordt ook het in Zwolle gepresenteerde nieuwe
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initiatief van het NCDO besproken om de Lokale Duurzaamheidsspiegel te vervan-gen door een
Wereldspiegel.

De Wereldspiegel
In de uitnodiging voor de bijeenkomst in Zwolle die de
Werkgroep Arnhem Duurzaam op 19 september 2003 krijgt
toegestuurd, wordt vast een tipje van de sluier opgelicht: ‘De
‘Wereld-spiegel’ is een uitdagend programma waar het
NCDO het afgelopen jaar in heeft geïnvesteerd en dat op
lokaal niveau inzicht zal gaan bieden in de mondiale relaties
van uw gemeenschap. Een handboek vol tips en methoden
ondersteunt u daarbij.’
De nieuwe meetmethode is voortgekomen uit de
constatering bij het NCDO dat het mondiaal beleid bij
gemeenten in Nederland wel op een breed draagvlak mag
rekenen, maar dat tegelijk vastgesteld moet worden ‘dat het
een hele uitdaging is om de relatie tussen dat ‘mondiale beleidsveld’ en hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid
(bijvoorbeeld duurzaamheid of klimaat-beleid) te leggen.
‘Mondiaal beleid’ om grenzen te verleggen, hier én daar, is
een uitdaging.’
Klimaatbeleid mag dan nog niet echt geworteld zijn in het doorsnee gemeentelijk beleid, voor
het waterbeleid geldt hetzelfde: ‘We constateren uit de bijna 300 antwoorden op onze enquête
dat het waterbeheer voor de 21 e eeuw een plaats in het gemeentelijk beleid krijgt. Tegelijk zien
we dat de uitvoering stokt. Want waterbeleid kost handen vol geld. Mooie woorden dus, maar
gemeenten bereiden zich nog niet echt voor op de effecten van klimaatveranderingen. Dat lijkt,
zoals onze afgelopen zomer ook heeft laten zien, bijna vra-gen om ongelukken!’
Zoals de leden van de Werkgroep Arnhem Duurzaam en de leden van het Platform Arnhem
Mondiaal al bij herhaling vaststelden, geldt iets soortgelijks ook voor het terrein van de
duurzame ontwikkeling: ‘Tenslotte gaan we met een paar gemeenten die hoog scoren op hun
brede aanpak van duur-zame ontwikkeling in op de vraag hoe we dat begrip tot de
‘mainstream’ in alle onderdelen van het gemeentelijk beleid en maatschappelijke samenwerking
kunnen krijgen. Want nog steeds lijkt ‘duurzame ontwikke-ling’ vooral de taak van
milieumensen.’

Lokale Duurzaamheidsmeter 2004/2005
Lijkt de Wereldspiegel dus de gedoodverfde opvolger van de Lokale Duurzaamheidsspiegel te
worden, de werkelijkheid ligt ingewikkelder. Dat blijkt uit een brief die de stichting Doca een
week eerder ontvangen heeft. In deze brief op 13 september 2003 verstuurd door – opnieuw –
Thijs de la Court van COS Noord-Holland Noord, wordt voorgesteld om mee te doen met de
Lokale Duurzaamheidsmeter 2004/2005: ‘Deze maand start de campagne van de ‘Lokale Duurzaamheidsmeter’, de opvolger van de ‘Lokale Duurzaamheidsspiegel’. De prestaties op het gebied van duurzame ontwikkeling van bijna alle Nederlandse gemeenten worden in kaart gebracht. U kunt daaraan meewerken, individueel of als lid van een maatschappelijke organisatie.
Drie vragenlijsten met de invalshoeken ‘Sociaal & Mondiaal’, ‘Klimaat & Water’ en ‘Duurzaam & Ondernemen’ bieden een kritische en actuele toets van het gemeentelijk beleid, een vergelijkende meetlat voor inspanningen op het gebied van duurzame ontwikkeling.’
Zo geformuleerd wijkt de Duurzaamheidsmeter niet af van de Duurzaamheidsspiegel, zij het dat
er de helft zoveel thema’s zijn in de nieuwe opzet als die welke vijf jaar lang het Spiegelonderzoek bepaalden. Toch blijken er verschillen in de opzet te zijn: ‘De campagne van de Lokale Duurzaamheidsmeter duurt tot eind juni 2005. 1 juli 2005 is de sluitingsdatum voor inzendingen van de ingevulde vragenlijsten. Daarna vindt analyse van de gegevens plaats, gevolgd
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door een wervende Lokale Duurzaamheidstop in het najaar. Deze Lokale Duurzaamheidstop
wordt overigens ook de start van een nieuwe campagne! Jongeren van de Nationale Jeugdraad
en Jongeren Milieu Actief nemen het stokje over richting gemeenteraadsverkiezingen (maart
2006). Zij zullen in vele gemeenten raadleden en kandidaatsraadsleden interviewen, gebruik
makend van de gegevens die met de Lokale Duurzaamheidsmeter zijn verzameld.’
Ook blijkt uit de brief dat de frequentie van het duurzaamheidsonderzoek niet langer jaarlijks is,
maar dat deze meting om de vier jaar zal worden gehouden: ‘De meting zal nu steeds het jaar
voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen plaats vinden, dus elke vier jaar, gevolgd door
een campagne om tijdens de verkiezingen een actueel thema onder de aandacht te brengen. In
2006 staan klimaatverandering en waterbeleid centraal.’
Vreemd genoeg wordt in de brief over de introductie van de Duurzaamheidsmeter niets meer
over de introductie van de Wereldspiegel gezegd, terwijl in de brief van een week later die over
de introductie van de Wereldspiegel gaat, niets over de Duurzaamheidsmeter staat.
Voor de leden van de Werkgroep Arnhem Duurzaam, toch al in aantal en kracht gereduceerd
door het afhaken van Milieudefensie Arnhem, werkt deze gang van zaken niet inspirerend en de
werkgroep zal zich vanaf dat moment slechts op bescheiden schaal manifesteren, bijvoorbeeld
door deelname aan de gemeentelijke discussies in 2003 over het groenbeleid en het waterbeleid.
Wel zal de stichting Doca, als initiatiefnemer van de Werkgroep Arnhem Duurzaam in 1998, in
de paar volgende jaren nog verslag doen aan de gemeente Arnhem over de scores van de
Duurzaamheidsmeter.

Hoofdstuk 18

Koffieboeren en
pasjeswetten
Het jaar 2003 nadert zijn einde wanneer de
Novib/Unesco-Groep Arnhem bij monde
van Gerda van der Sluijs-Uffing de
Platformleden uitnodigt voor het bijwonen
van de opening van een expositie in de bibliotheek aan de Koningstraat. De fototentoonstelling
zal gaan over de leefsituatie van koffieboeren in Nicaragua. Wethouder Jantien Vlam is bereid
gevon-den om de tentoonstelling op 12 oktober te openen en zowel de Novib/Unesco-groep als
de Wereldwinkel staan er met een pro-ductenkraam. Het zijn dit soort publieks-activiteiten
waarmee de Platformorganisa-ties door de jaren heen aan de weg zullen blijven timmeren.
Minder opvallend dan bijvoorbeeld de strijd met een gemeentebe-stuur om een vredes- en
ontwikkelingsbe-leid in stand te houden en met minder publiciteit omgeven dan demonstraties
door de stad, maar daarom niet minder belangrijk waar het gaat om de stedelijke bevolking
betrokken te houden bij zaken die ver buiten de gemeente-grenzen liggen. Maar door de
consumptie van bijvoorbeeld cacao en koffie – uit in dit geval Nicaragua – is die wereld van
veraf dichterbij dan men zich doorgaans bewust is.
Omdat de Platformbijeenkomsten ook worden gebruikt om elkaar te informeren over de activiteiten van de aangesloten organisaties, valt toch telkens weer in de notulen op hoeveel van dit
soort activiteiten vrijwel maandelijks plaatsvinden.
Zo meldt Will Bijloo van de Bahá’í Gemeenschap in de vergadering van 29 oktober 2003 dat op
12 november een viering in Elst wordt gehouden rond de geboortedag van de oprichter van de
bahá’í-stroming en meldt Kees Kentin van Stichting Internationale Jeugduitwisseling dat er in
december weer een hulptranspoort naar Bosnië wordt georganiseerd. Bert Oostveen van de
Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid doet in deze vergadering verslag van de (geslaagde) Vredesweek in september en Henny Beijer van de Raad van Kerken Arnhem doet verslag van een bijeenkomst in dezelfde maand over de toekomst van de kerken en de oecumene in Arnhem.
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Nicole Klein Middelink van Milieudefensie Arnhem kan tot haar tevredenheid melden dat de
Autovrije Dag op 21 september goed verlopen is en dat de samenwerking met de gemeente
Arnhem dit jaar nu eens positief was. Ed Bruinvis van de stichting Doca meldt vooruitgang in
de milieuprocedure tegen het chemisch bedrijf Teijin Twaron in Arnhem en dat er eveneens
beter perspectief is voor de bewoners van de wijk Het Broek die veel last hebben van nachtelijk
lawaai op het rangeerterrein van ProRail. Verder is een publicatie uitgebracht over het Nederlandse wapenexportbeleid en is deelgenomen aan de lancering van een campagne tegen
wapenhandel samen met Pax Christi (het latere PAX), Amnesty International en Novib (het
latere Oxfam Novib).

Opnieuw 21 Maart
Ook de Platformbijeenkomst van 3 december
2003, de laatste van het jaar, vertoont dit
beeld. Nieuw is de aanwezigheid van Adri
Dupont, afkomstig uit de Wereldwinkel, die er
wel voor voelt om als administratieve kracht
bij het Platform aan de slag te gaan. Zij biedt
aan om deze vergadering op vrijwillige basis
te notuleren om daarmee vast iets van de sfeer
te kunnen proe-ven.
Ook aanwezig is Gert van Veldhuizen. Hij
heeft met een aantal medestanders waaronder
Jan de Wit, de latere fractieleider van D66 in de gemeenteraad van Arnhem, het idee opge-vat
om rond 21 maart – de dag dat in 1960 in Sharpeville 69 mensen werden doodgeschoten door de
Zuid-Afrikaanse politie omdat ze de-monstreerden tegen de beruchte pasjeswetten – een
publieksactiviteit te organiseren: ‘Hoewel er vanuit gegaan kan worden dat discriminatie ook in
Arnhem voorkomt, wordt er tot nu toe weinig gedaan om hier aandacht aan te besteden. Om
hier een kentering in aan te brengen, willen we hier met behulp van enkele maatschappelijke
organisaties op 21 Maart aandacht aan besteden. Het is niet de bedoeling om met een
ingewikkeld idee voor de eerste viering in Arnhem te komen, maar om activiteiten te bedenken
waaraan iedere organisatie een eigen bijdrage of invulling kan geven en die niet lang
duurt/duren. Zo creëren we ook een basis voor het organiseren van een breder
activiteitenprogramma in de komende jaren.’
Voor de leden die al wat langer in Platformverband meedraaien roept het voorstel een déjà vu
gevoel op. Het Platform 21 Maart dat in de jaren 90 een keur aan activiteiten bood, het AntiDiscriminatiebureau dat in die jaren geboren werd en overleed en de manifestatie Kleurop toen
er nog sprake was van een actief gemeentebeleid op het gebied van mensenrechten en antidiscriminatie.
Uiteraard worden de gast van die avond allerhande tips aan de hand gedaan, ook al zal dat niet
leiden tot die gewenste activiteit in maart 2004.

Halen en brengen
Het is Erik Bos, bestuurslid bij Stichting Arnhem-Lima, die kort voor de jaarwisseling de Platformleden nog eens confronteert met de vraag wat het Platform nu precies wil. Inhakend op het
discussiestuk van Ed Bruinvis van 18 september (dat nog eens door hem herhaald wordt in een
soortgelijke oproep van 22 december) roept ook Erik Bos de Platformleden op om zich te beraden op zaken die het Platform ‘meer levend’ kunnen maken. Want ook al zijn de leden er primair als vertegenwoordigers van een organisatie met elk een eigen programma, feit is dat het
collectieve karakter van het Platform bepaald wordt door betrokkenheid bij elkaar en elkaars
werk. Collectieve activiteiten vinden daarentegen nog niet of nauwelijks plaats ondanks de verzelfstandiging van het Platform.
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Onder de titel ’Platform Arnhem Mondiaal en de Stichting Arnhem-Lima; wat komen we halen
en wat komen we brengen?’ schetst Erik Bos in een paar regels de situatie die in 2003 zo bepalend is geweest voor het Platform: ‘Het Platform heeft het in 2003 zwaar te verduren gehad. De
gemeente Arnhem wil blijkbaar meer de kant op van herkomstlanden. Na ons waar mogelijk
verzet
te
hebben
(tegen
subsidiekorting
en
beleidswijziging), lijkt de richtingsverandering van de
gemeente onomkeerbaar. Volgens het principe ‘if you can’t
beat them, join them’, brengen wij al in 2004 een concreet
project (het dromenproject) waarin we laten zien ook
samen met het ‘nieuwe’ gemeentelijk beleid aan onze
doelstellingen te kunnen werken.’
Voor Stichting Arnhem-Lima is het Platform niet van
doorslaggevend belang voor het voort-bestaan van de
stichting, aldus Erik Bos. Maar deelname aan het
samenwerkingsverband heeft wel zijn voordelen. De adviesfunctie van het Platform biedt de
stichting namelijk een toegangsweg tot het gemeente-bestuur en verschaft aan het stedencontact
Arnhem-Lima naamsbekendheid en vergroting van het netwerk.
Wil het Platform echter meer en sterker voor de dag komen, dan zullen er andere dingen moeten
gebeuren, aldus het bestuurslid: ‘Als wij onze resultaten bekijken en we kijken welk deel
daarvan direct verband houdt met (sec) het Plat-form, dan kunnen we concluderen dat wij ook
zouden kun-nen bestaan zonder het Platform. Aansluitend op de op-roepen die Doca doet in
haar stuk, zouden wij wat bestuurlijke taken betreft dan ook willen voorstellen dat juist
organisaties die een grote toegevoegde waarde zien in het Platform, hierin hun
verantwoordelijkheid nemen om zo de kwetsbaarheid van het Platform te verminderen en
daarmee tevens meer te doen voor de profilering, positionering en versterking van de eigen
organisatie (en het realiseren van de doelstelling daarvan).’
Het zullen profetische woorden van Erik Bos blijken, want juist door het uitblijven van inzet
van de grotere organisaties binnen het Platform, zal het Platform in de jaren na 2003 in slechts
beperkte ruimte actief blijven. Stichting Arnhem-Lima zelf zal zich echter in 2014 opheffen, na
eveneens met lede ogen te hebben moeten aanzien dat de interesse vanuit de bevolking voor de
activiteiten van de stichting een aflopende zaak werd.
De Bahá’í Gemeenschap is de tweede (en meteen laatste) Platformorganisatie die reageert op de
oproep van de stichting Doca om een standpunt in te nemen over de interne situatie van het
Platform. Will Bijloo, al jaren een trouw bezoeker van de Platformvergaderingen, namens de
Bahá’í Gemeenschap: ‘De Internationale Bahá’í Gemeenschap maakt deel uit van het Platform
Arnhem Mondiaal omdat zij met de organisaties mee wil werken aan een rechtvaardige Arnhemse samenleving, het saamhorigheidsgevoel van alle betrokkenen wil ondersteunen, zal helpen naar het vinden van oplossingen van problemen op de terreinen waarop het Platform zich
beweegt, het zoeken naar alternatieven voor zaken die niet naar behoren verlopen, het bijdragen aan het kweken van belangstelling voor vraagstukken die iedereen eigenlijk aangaan, het
vergroten van de bekendheid van de werkzaamheden van het Platform Arnhem Mondiaal.
Wij zien dit Platform dan ook als een geëigend trefpunt, een uitstekende gelegenheid om elkaar
te leren kennen en te kunnen overleggen, informatie uit te wisselen en een mogelijkheid krachten te bundelen, samen te werken en elkaar te bemoedigen.
In sommige gevallen lijkt het wel of de gemeente Arnhem opgevoed dient te worden en dat haar
positie in de wereld duidelijk moet worden gemaakt en juist het Platform Arnhem Mondiaal kan
daar een rol in spelen.
Zolang de mogelijkheid bestaat zullen wij de doelstellingen van het Platform Arnhem Mondiaal
ondersteunen en onze bijdrage leveren. Helaas kunnen wij niet veel mankracht ten dienste
stellen aangezien er vele andere activiteiten tegelijkertijd gebeuren.’
Waar Erik Bos in zijn reactie namens Stichting Arnhem-Lima de nadruk legt op het zo efficiënt
mogelijk bereiken van de primaire Platformdoelstelling (adviesfunctie richting gemeentebestuur), daar benadrukt Will Bijloo namens de Bahá’í Gemeenschap de secundaire doelstelling
(het binnen het Platform elkaar tot steun zijn).
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In beide gevallen komt het echter niet tot een daadwerkelijk aanbod om de interne taken van het
Platform te herverdelen en dat was nu juist de oproep van de stichting Doca, waar de lasten wel
erg zwaar op de schouders van de voorzitter beginnen te drukken.

Hoofdstuk 19

Jubileumboek over 25 jaar SAV
Binnen de stichting Doca ziet het bestuur hoofdschuddend
aan hoe hun projectuitvoerder Ed Bruinvis, tevens dus
secretaris/voorzitter van het Platform, eind december 2003
met het voorstel komt om vanwege het naderend 25-jarig
jubileum van de samenwerkende vredesorganisaties in
Arnhem een gedenkboek te schijven. Onder de werktitel
Zilverwerk zal hij samen met zijn mede-platformbestuurder
Aris Kon zich wijden, zo is het idee, aan het samenstellen
van een overzicht van de hoogte- en dieptepunten in de
geschiedenis van de SAV, de stichting Samenwerkende
Arnhemse Vredesgroepen, in zekere zin de voorloper van het
Platform Arnhem Mondiaal. Maar wan-neer Aris Kon
besluit om naast zijn werkzaamheden voor de gemeente
Arnhem een universitaire deelstudie te gaan vol-gen, is duidelijk dat het plan om de klus te
klaren met een duo-schrijverschap geen kans van slagen heeft en besluit Ed Bruinvis om zich
alleen aan het karwei te zetten.
Uit de inleiding van het raamplan: ‘In 1981 sloten de vredes-organisaties in Arnhem zich
aaneen tot de stichting Samen-werkende Vredesorganisaties (SAV). In 2006 zal dat 25 jaar
geleden zijn met de vaststelling dat die samenwerking nog altijd betstaat in de vorm van het
Platform Arnhem Mondiaal en zich in de loop der jaren heeft verbreed met de terreinen
ontwikkelingssamenwerking, mensenrechte en mondiale mi-lieuvraagstukken.’
Doel van het project, zo luidt het in het raamplan, is ‘het beschrijven en verbeelden in boekvorm
van 25 jaar samenwerkend vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem in al haar aspecten’ met
als uitgangspunten ‘het vastleggen van bovenstaande historische ontwikkeling, het schrijven en
presenteren van ‘je eigen geschiedenis’, het trekken van lessen en het schetsen van een lokaal
vredes- en ontwikkelingsperspectief, het woord verlenen aan ‘de actoren’ (van het eerste uur en
later) en het tonen en bewaren van historisch beeldend materiaal.’

Accent
Terwijl het boek zodanig geschreven moet worden ‘dat het geheel voor een zo breed mogelijk
publiek aantrekkelijk is, waarbij de Arnhemse bevolking de primaire doelgroep is’ zal het accent vooral liggen op het door de jaren heen ineengeschoven raken van de vier bovengenoemde
actieterreinen: ‘Met name in het afgelopen decennium heeft de visie postgevat dat de onderdelen
vredesvraagstukken, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechte en mondiale milieuvraagstukken geen gescheiden terreinen zijn, maar in een mondiale (en vaak causale) relatie tot elkaar
staan. Het trefwoord in dezen is dan ook ‘duurzame ontwikkeling’, waaraan het SAV en het
Platform Arnhem Mondiaal vorm hebben gegeven.’
Hoewel het boek nog geschreven moet worden – sterker: het archiefmateriaal daartoe moet eerst
nog verzameld en geordend worden – is ook alvast nagedacht over de presentatie van het eindresultaat: ‘Het samen te stellen werk zal onderdeel zijn van een totaal-presentatie van 25 jaar
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vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem. Hierin zal een taak weggelegd zijn voor de organisaties die deel uit maken van het Platform Arnhem Mondiaal.’
Ook over de financiering van het geheel zijn al gedachten gemaakt blijkens het slotwoord in het
raamwerk: ‘In het kader van lokale duurzame ontwikkelingsprojecten zal een beroep worden
gedaan op het Fonds Lokale Projecten van het NCDO. Voor de aanvullende financiering (bijvoorbeeld 30%) zou een jaarlijks bedrag gereserveerd kunnen worden uit het Vront-budget.
Tenslotte kan nog gedacht worden aan het fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.’

Voortgang
Hoewel het NCDO bij een eerste polsen
aangeeft wel voor deelfinanciering te voelen
mits het accent van het boek inderdaad ligt op
duurzame ontwikkeling, verloopt het verdere
proces toch tamelijk moeizaam. Als eerste taak ligt er het verzamelen van archiefmateriaal dat
op zodanige wijze moet gebeuren dat hiaten worden voor-komen. En ofschoon de stichting
Doca zelf de ontwikkelingen rond het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk heeft
gearchiveerd vanaf het moment dat de stichting bij het samenwer-kingsverband betrokken
raakte (per 1 januari 1995), ontbreekt het juist aan materiaal uit de beginperiode. En net die
beginperiode (vanaf 1978) is wezenlijk voor een goed begrip van het ontstaan van die typisch
Arnhemse samenwerking tussen organisaties van het meest uiteenlopende slag, waarvan
eigenlijk alleen het bindmiddel was dat ze alle buitenparlementair waren en hun zorg om de
wereld – dichtbij en veraf – deelden.
Dan blijkt echter dat Bert Oostveen, een van de mensen van het eerste uur en medeoprichter van
de Samenwerkende Arnhemse Vredesorganisaties (SAV), ook over een goed bijgehouden archief over die beginjaren beschikt. Met de afspraak dat het archief goed gedocumenteerd zal
worden – met als bijgedachte dat het Gelders Archief wellicht belangstelling zal hebben voor
overdracht – verhuist het archiefmateriaal van de werkruimte van de Vredeswerkgroep ArnhemZuid naar die van Doca.
Vervolgens blijkt dat in de kelder onder het gebouw van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling nog een groot deel van het archief van het in 1998 opgeheven gemeentelijk Bureau Vront
bewaard is gebleven. Het komt de dienst alleen maar goed uit wanneer die archiefdelen ergens
anders in bewaring komen, want er wordt een nieuw gemeentekantoor gebouwd, waardoor de
kelder eerdaags toch leeggehaald moet worden.
Tenslotte levert ook Dick van der Meer, samen met Bert Oostveen oprichter van de SAV, nog
het een en ander aan knipsel- en fotomateriaal aan, zodat uiteindelijk een vrijwel compleet overzicht over de beginjaren van de samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem ter beschikking komt van de stichting Doca.
In 2004 wordt voortvarend begonnen met het ineenschuiven van de afzonderlijke archiefdelen
tot een totaaloverzicht, een overzicht dat inderdaad op een later moment (2006) door het Gelders Archief in dank zal worden overgenomen. Nadat het complete archief is gekopieerd, is
2006 dan ook het jaar waarin daadwerkelijk met het schrijven van het jubileumboek wordt begonnen. Maar het voornemen om de klus vóór het jubileumjaar 2006 af te ronden, is dan al lang
verlaten.
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Deel 15
2004 - 2005
Waarin de gemeente Arnhem zelf ervaart
dat het opzetten van een stedenband
geen sinecure is
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Hoofdstuk 1

Vrede als vrijwilligerswerk
Het jaar 2005 begint voor de Platformleden met een nieuwjaarsbijeenkomst ten huize van Wim
Sweers, voorzitter van Stichting Grondvest en al sinds de vroege jaren 90 lid van het Platform.
Het doel van de avond is om na de gezamenlijke maaltijd het Goede Doelenspel met elkaar te
spelen, maar al snel krijgt de discussie over hoe het nieuwe Platformjaar vorm te geven, de
overhand en het gezelschapsspel blijft in de doos. Verrassend is dat niet, want de Platformleden
zijn ervan doordrongen geraakt dat als het Platform overeind wil blijven, zij daar zelf met een
eigen programma en eigen activiteiten voor zullen moeten zorgen. Van gemeentewege valt immers niets meer te verwachten terwijl het van de kant van de plaatselijke bevolking ook bepaald
niet storm meer loopt. Wat dat betreft is de conclusie tekenend die in de gemeentelijke nota Blik
op vrijwilligers wordt getrokken over de relatie tussen het gemeentebestuur en de Arnhemse
vrijwilligersorganisaties. Een samenvatting van deze nota, die
ambtenaar Nurten Özdemir van de dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling op 10 januari 2004 toezendt aan de organisaties
die aan de enquête naar die relatie hebben meegewerkt
(waaronder het Platform), beschrijft de situatie in Arnhem op
vrijwilligersgebied: ‘Arnhem kenmerkt zich door een actief
vrijwilligersveld. Circa 288 organisaties werken met vrijwilligers en zijn vooral actief in de sectoren sport, cultuur, zorg
en dienstverlening. De grote vrijwilligersorganisaties in deze
sectoren laten zich nadrukkelijk zien en leveren belangrijke
diensten voor de stad. De gemeente heeft veelal geen subsidierelatie met vrijwilligersorganisaties in de zorg en het onderwijs. Omdat ze wel een belangrijke bijdrage leveren aan
de maatschappij en een groot vrijwilligersbestand hebben,
moet de gemeente in ieder geval een gesprekspartner vormen
voor deze organisaties.’
Uiteraard is het Platform Arnhem Mondiaal met zijn vijftien
lidorganisaties een van deze grotere vrijwilligersorganisaties,
maar hoe de gemeente haar rol als gesprekspartner in praktijk brengt, is in de voorgaande delen
al genoegzaam belicht. Over de visie van de gemeente op deze relatie doet de nota echter een
opmerkelijke uitspraak: ‘Binnen de gemeente ontbreekt op dit moment een duidelijk gedragen
visie op de rolverdeling van de verschillende actoren in het vrijwilligerswerk: de gemeente, de
ondersteuners, de vrijwilligersorganisaties en de individuele burgers. Het vigerend beleid is
vooral op gericht op de participatie en ontplooiing van burgers, maar het wordt niet helder hoe
de onderlinge verhoudingen tussen gemeente, ondersteuners en de vrijwilligersorganisaties in
de visie van de gemeente zouden moeten zijn.’
Deze stelling geeft ernstig te denken. Het Platform Arnhem Mondiaal bestaat dan immers al bijna twintig jaar en is de grootste vrijwilligersorganisatie waarmee de gemeente Arnhem al die
tijd heeft samengewerkt. De aangesloten organisaties zijn op hun beurt weer grote vrijwilligersorganisaties met soms, zoals Amnesty International en de Raad van Kerken, tientallen leden. De
schat aan informatie die in dit samenwerkingsverband aanwezig is op het gebied van vrijwilligerswerk ligt voor het gemeentebestuur dus voor het oprapen. Maar tot die conclusie komt het
niet in de nota: ‘Het vrijwilligerswerk in Arnhem is gezien de maatschappelijke ontwikkelingen
gebaat bij een duidelijk gemeentelijk beleid met goede basisvoorzieningen die toegankelijk zijn
en bekend zijn bij alle organisaties en extra investeringen in die sectoren waar dat extra nodig
is.’
Een dergelijke basisvoorziening was er voor het Platform in de vorm van het gemeentelijk Bureau Vront, maar we hebben in de voorgaande delen kunnen lezen hoe dat bureau inclusief zijn
vaste medewerkers door het gemeentebestuur terzijde is geschoven. De eindconclusie van de
nota: ‘Samenvattend kan gesteld worden dat het huidige vrijwilligerswerkbeleid van de gemeenArnhem Mondiaal
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te Arnhem vooral impliciet en (mede daardoor) weinig herkenbaar is. De signalen vanuit de
vrijwilligersorganisaties, de ondersteuners en de gemeente zelf geven aanleiding om te veronderstellen dat er bij de gemeente Arnhem geen breed en stevig draagvlak is voor een integraal
vrijwilligersbeleid. Dit leidt tot onduidelijke communicatie, versnipperde inzet van tijd en geld
en losse projecten waarvan de reden of samenhang vaak onduidelijk zijn.’
Hoewel het Platform bepaald geen los project kan worden genoemd, is de constatering de Platformleden op het lijf geschreven. Net als de slotzin van de samenvatting van de nota: ‘In dit
hoofdstuk zijn vele praktische suggesties gedaan hoe de gemeente Arnhem daaraan zou kunnen
werken, maar elke inzet is gedoemd te mislukken als er niet eerst gewerkt wordt aan een stevig
intern draagvlak voor het beleid.’
De komende delen in dit historisch werk zullen ons leren hoe weinig er bij de gemeente Arnhem
van een dergelijke interne nota wordt geleerd.

Hoofdstuk 2

Nieuwe stedenbanden?
De Platformleden komen voor het eerst in het nieuwe jaar in vergadering bijeen op 28 januari.
Geagendeerd staan de verwachtingen voor 2004, maar in de twee weken tussen het uitgaan van
de agenda voor deze vergadering en de bijeenkomst zelf, trekt een artikel in dagblad de
Gelderlander van 19 januari 2004 de aandacht van het Platformbestuur. Onder de kop ’Grote
gemeenten willen band met migrantenstad’ schrijft journalist Rob Berends: ‘Steeds meer grote
steden in Nederland willen banden aangaan met een plaats waar hun allochtone inwoners vandaan komen. De band met een migrantenstad verdringt de aandacht voor bestaande stedenbanden met plaatsen in Nicaragua en Oost-Europa. Amsterdam, Arnhem, Tiel en Utrecht zoeken op
dit moment naar een geschikte partnerstad in Suriname, Turkije of Marokko.’ Op zichzelf is
deze aankondiging niet nieuw, want bij het bezoek van wethouder Sjoerd Veenstra aan het Platform in december 2002 is al uitgebreid over deze gemeentelijke intentie gediscussieerd. Maar
het is de Platformleden niet bekend dat de gemeentelijke plannen inmiddels in een vergevorderd
stadium zijn gekomen. En dat feit wordt uit het krantenbericht duidelijk als het raadslid voor de
PvdA Jan-Bart Wilschut wordt geciteerd waarin hij een bezoek van een Arnhemse delegatie aan
de Turkse stad Çiğli aankondigt om te zien of deze plaats een geschikte partnergemeente voor
Arnhem is: ‘Ik vind het als raadslid belangrijk me indringend bezig te houden met de achtergronden van onze allochtone inwoners. We hebben in Arnhem 7.000 Turken, 3.000 Marokkanen
en 3.500 Surinamers. Het moet gezien worden als een teken van interesse, als een handreiking.’
In het vorige hoofdstuk kwam al de nota van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling aan de
orde waarin uitdrukkelijk werd gewezen op de gebrekkige communicatie richting vrijwilligersorganisaties. Dat het Platform als de plaats waar de Arnhemse stedenbanden zijn ondergebracht
niet op de hoogte is van dit gemeentelijk voornemen, toont meteen aan hoe serieus het gemeentebestuur een dergelijk intern advies neemt.
Ook journalist Rob Berends trekt zijn conclusies. In een bijna paginagroot artikel op een andere
plaats in de krant van die dag beschrijft hij de neergang van de in de voorgaande jaren door ‘het
particulier initiatief’ zo zorgvuldig opgebouwde stedenbanden. Onder de kop ‘Tijd van grote solidariteit is voorbij’ geeft hij interviews weer met vertegenwoordigers van stedenbanden met
Oost-Europa elders in Nederland om daarna terug te keren naar het Arnhemse PvdA-lid JanBart Wilschut: ‘Politici weten soms amper nog welke stedenbanden er zijn. Als PvdA-gemeenteraadslid Jan-Bart Wilschut praat over de Arnhemse band met Gera, veronderstelt hij dat de
stad in Polen ligt. ‘Is het Duitsland? Nou, dat zegt genoeg. Ik ben er niet tegen als we die band
opheffen.’
Het pijnlijke van het citaat ligt niet eens zozeer in het feit dat een PvdA-lid met jarenlange
ervaring niet weet waar Gera ligt, maar dat hij op basis van zijn eigen gebrekkige kennis stelt
dat de stedenband met Gera dan net zo goed kan worden opgeheven. Dat de stedenband met die
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stad, aangegaan in 1987, bedoeld was om het ingesleten vijanddenken tussen Nederland en het
toenmalige Oost-Duitsland te helpen beëindigen, is hem dus blijkbaar ook ontgaan.
Platformadvies
Platformvoorzitter Ed Bruinvis stelt de leden voor om het er niet bij te laten zitten. In een rondzendmail schrijft hij:
‘Vandaag stond er weer een uitgebreid stuk in de Gelderlander over de door de gemeente(s) op
te zetten stedenbanden met zgn. herkomstlanden. De strekking van het artikel is: de internationale solidariteit is voorbij, eigenbelang gaat voor (integratie).
Nu hoeven we ons als Platformorganisaties niet te laten leiden door de publiciteit, maar misschien is het toch wel verstandig om van onze adviesbevoegdheid gebruik te maken en raad en
college uit te leggen waarom we:
- stedenbanden met Villa El Salvador, Kimberley, Gera en Croydon wél belangrijk vinden
- nog steeds op veel steun kunnen rekenen vanuit de bevolking voor wat betreft contacten met
(met name) Peru
- maatschappelijke integratie een noodzaak vinden, maar weinig heil daarbij verwachten van
stedenbanden met herkomstlanden
- niet te beroerd zijn om de gemeente te helpen bij integratiewerk, maar wel onze eigen Platformdoelstellingen hebben
- allochtone organisaties in ons Platform welkom zijn als ze zich in onze doelstellingen en werkwijze kunnen vinden.’
Gezien het feit dat alle Platformleden inmiddels over een email-programma beschikken,
is het rondzenden van een conceptadvies een
fluitje van een cent waardoor de definitieve
tekst van het advies nog op de vergadering
van 28 januari een feit is: ‘Het Platform
Arnhem Mondiaal, heden 28 januari 2004 in
vergadering bijeen en gebruik makend van
zijn adviesfunctie op het gebied van gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid, wil met
onderstaand advies een bijdrage leveren aan
de huidige discussie rond het mogelijk aangaan door de gemeente Arnhem van een of
meer stedenbanden met zgn. herkomstlanden.
Met dit initiatief wil het Platform de situatie voorkomen dat ach-teraf gewijzigd gemeentelijk
beleid moet worden ontwikkeld.’
Vooral die laatste zin geeft aan wat de verwachtingen zijn binnen het Platform over het beoogde
nieuwe stedenbandenbeleid van het Arnhemse gemeentebestuur. Uit eigen ervaring wetend wat
voor een enorme klus het opbouwen én onderhouden van een stedenband is, ligt in die zin de
waarschuwing besloten om niet zomaar even aan een nieuw stedenbandenbeleid te beginnen.
Een waarschuwing die door het gemeentebestuur echter in de wind zal worden geslagen met alle
gevolgen van dien.
Het Platformadvies behandelt vervolgens in vogelvlucht de geschiedenis van de Arnhemse stedenbanden om tenslotte uit te komen op een conclusie die voor het Arnhemse gemeentebestuur
een teken aan de wand had moeten zijn: ‘De ervaring van de organisaties ‘uit het veld’ die invulling geven aan de inmiddels jarenlange stedenbanden die Arnhem telt, is dat deze relaties
veel zorg en onderhoud behoeven. Dit onderhoud komt evenwel vaak neer op het organisatorisch talent en het doorzettingsvermogen van kleine groepen mensen en doorgaans kunnen de
vruchten van samenwerking pas na jaren worden geplukt.
Ook leert de ervaring dat de rol van het gemeentebestuur bij het opzetten van een stedenband
na een enthousiaste start al spoedig naar de achtergrond verdwijnt (de volgende prioriteit dient
zich immers alweer aan). Het eigenlijke werk komt dan vervolgens neer op de schouders van
vrijwilligers, die vaak maar moeten zien hoe ze uit de kosten komen.
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Voorts moet worden vastgesteld dat de positie van de vrijwilliger en de wijze van inzet gedurende de afgelopen jaren zijn veranderd. Op vrijwillige inzet is vaak alleen nog te rekenen waar het
kleine, afgemeten projectdelen betreft. Voor het basale beleids- en bestuurswerk wordt steeds
moeilijker inzet gevonden.
Nu het college van B&W met het voorstel is gekomen om nieuwe stedenbanden, in dit geval met
herkomstlanden (Çiğli in Turkije is in dit verband al genoemd) op te zetten, verdient het om
bovenstaande redenen naar onze mening aanbeveling om noodzaak en implicaties van een dergelijk initiatief ernstig te overwegen. Het opzetten van een stedenband is één ding, het onderhouden ervan een ander, terwijl succes niet kan worden gegarandeerd.’

Nieuwe stedenbanden integratiebevorderend?
Een ander aspect in het Platformadvies van 28 januari 2004 dat het gemeentebestuur van Arnhem aan het denken had moeten zetten, is de verwijzing naar de in 2002 en 2003 gevoerde
discussie over het gemeentelijk minderhedenbeleid. Hoewel de gemeente Arnhem daaruit de
conclusie trok dat een actiever beleid van gemeentewege diende te worden gevoerd om de kloof
tussen allochtonen en autochtonen in de stad te overbruggen en het allochtone deel van de Arnhemse bevolking beter te betrekken bij de stedelijke samenleving, dreigt het opzetten van jumelages met ‘migrantensteden’ op voorhand een misslag te worden. Uit het Platformadvies: ‘De
Platformorganisaties zijn het met college en raad eens dat participatie van de burger, autochtoon dan wel allochtoon, tot maatschappelijke noodzaak behoort. Zeker nu spanningen in de
samenleving daaromtrent allengs toenemen, dringt zich die noodzaak steeds sterker op. Dit
standpunt is door het Platformbestuur ook verwoord in de bijeenkomst van de raadscommissie
Welzijn en Volksgezondheid van 22 september 2003. Zeker in een stad als Arnhem met een relatief hoog aantal burgers van buiten ons land, is integratie een actuele kwestie geworden. Kernvraag is echter of het opzetten van een of meer stedenbanden een reële bijdrage inhoudt aan de
oplossing van dit probleem. Duidelijk is in elk geval dat het bij een dergelijk initiatief om méér
moet gaan dan om een geste richting herkomstland(en). Blijken deze stedenband(en) geen lang
leven beschoren te zijn, dan zal de gemeentelijke inzet als niet veel meer dan een loos gebaar
ervaren worden en pakt het initiatief averechts uit: de zoveelste mislukte aanzet tot integratie.
De tweede vraag die zich opdringt, luidt: is een stedenband überhaupt wel integratiebevorderend? Is integratie niet eerst en vooral de inzet van de betrokkenen hier en nu? Los van waar ze
vandaan komen zullen allochtonen vooral zélf de keuze moeten willen maken voor de Nederlandse samenleving, of er nu een stedenband is of niet. Omgekeerd is het maar zeer de vraag of
autochtonen zich meer gaan interesseren voor hun allochtone medeburger wanneer er sprake is
van een stedenband met een herkomstland.
Ten derde zijn er de gemeentelijke organisatorische en financiële beperkingen, waardoor het
aantal op te zetten stedenbanden met zgn. herkomstlanden bescheiden zal moeten blijven. Er
zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. En dus ligt animositeit op de loer. Want waarom een
keuze voor bijvoorbeeld Turkije en niet voor Suriname? En voor welk deel van Turkije wordt
dan gekozen, voor het Koerdische gedeelte? Kiezen voor een meer seculier ingestelde gemeente
of juist voor een uitgesproken islamitische gemeenschap? Welke bevolkingsdelen uit het gekozen dorp hebben baat bij die keuze en welke juist niet? Wat is de weerslag van die keuze op de
vertegenwoordigers uit die streken in de Arnhemse samenleving? Kortom, zal onder de vlag van
integratie niet veeleer een situatie van desintegratie groeien, waarbij allochtone groepen elkaar
het licht in de ogen niet meer gunnen vanwege een gemeentelijke voorkeur?’

Wat het Platform betreft geen nieuwe stedenbanden
Uit het voorgaande blijkt de scepsis die leden en bestuur van het Platform Arnhem Mondiaal
hebben bij het opzetten van stedenbanden met de zogeheten migratielanden. Niet alleen vanwege hun ervaring met jumelages, maar ook omdat zij voorzien dat het geen bijdrage zal zijn
aan de door het gemeentebestuur gewenste integratiebeleid. Uit het Platformadvies daarom nog
de slotregels: ‘In eerdergenoemde commissievergadering is door het Platformbestuur toegezegd
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een bijdrage te zullen leveren aan de discussie rond het collegevoorstel om stedenbanden met
zgn. herkomstlanden op te zetten. Het advies van het Platform luidt om niet tot die opzet over te
gaan en de beperkte gemeentelijke middelen te steken in een betere begeleiding van allochtonen
die pogen te integreren in de stedelijke samenleving (taalonderwijs, scholing, verenigingsleven).
Bovendien adviseert het Platform om de bestaande stedenbanden zo goed mogelijk vanuit het
gemeentelijk apparaat te blijven ondersteunen. Het zijn verworvenheden met een lange staat
van dienst die in maatschappelijk opzicht voldoen aan de taakstellingen.
Voorts wijst het Platform erop dat allochtone organisaties in staat geacht moeten worden om
desgewenst zelf een stedenband op te zetten, een particulier initiatief dat in de opstartperiode
door de gemeente zou kunnen worden ondersteund. Het Platform Arnhem Mondiaal stelt zich
daarbij (als steeds) open voor allochtone organisaties die zich vanuit het Arnhemse willen inzetten op de terreinen vredesvraagstukken, ontwikkelingssamenwerking (waaronder zgn. herkomstlanden), mensenrechten en mondiale milieuvraagstukken. Als deze organisaties daar prijs
op stellen, zal het Platform hen op deze gebieden zeker ondersteunen bij het realiseren van hun
doelstellingen.’

Hoofdstuk 3

Samenlevingsfonds en discriminatie
De eerste bijeenkomst van het Platform in het nieuwe jaar is, zoals we in het vorige hoofdstuk
hebben kunnen lezen, vooral bepaald door het plan van de gemeente om stedenbanden met
zogeheten herkomstlanden op te richten. Het bespreken van het advies om dat vooral niet te
doen en op een andere, meer efficiënte manier te zoeken naar een betere integratie van
minderheden in Arnhem, vraagt op die vergadering van 28 januari de nodige tijd. En druk als de
aangesloten twaalf organisaties zijn met hun eigen jaarprogramma, rest er geen tijd voor het
idee dat al langer speelt, namelijk het organiseren van activiteiten in collectief verband. Wel
wordt het plan van de stichting Doca besproken om de periode van het gezamenlijke Arnhemse
vredeswerk (1981-2006) te boekstaven. Met Aris Kon en Ed Bruinvis als auteurs wordt onder
de werktitel Zilverwerk het raamplan besproken zoals dit al in een eerder hoofdstuk aan de orde
kwam. Meer dan een geschiedschrijving moet het vooral een leerboek worden luidt de conclusie
in de notulen van die januaribijeenkomst: ‘Hoofddoel is niet de historie sec, maar de lessen die
uit de historie kunnen worden getrokken (dus meer leerboek dan geschiedenisboek). Anders
gezegd: het wordt een lees-, kijk- en leerboek. De presentatie van het boek is onderdeel van een
manifestatie in 2006, waarbij in organisatorisch opzicht
een beroep wordt gedaan op de Plat-formorganisaties.’
Tot die manifestatie zal het in 2006 inderdaad komen,
maar het boek zelf is dan nog lang niet klaar en de stichting Doca zal zich genoodzaakt zien om in dat jaar met
een kleinere publicatie te komen om het jubilerende vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem te eren.
Op de vergadering van die 28e januari wordt verder nog
Anja Franssen verwelkomd. Zij wordt de nieuwe vertegenwoordiger in het Platform van de stichting Conkim
en vervangt daarmee Jaap Huurman die vanwege zijn
werk als raads- én statenlid geen kans meer ziet om ook
nog de belangen van Conkim te behartigen. Wat hij er
nog wel bij doet is de organisatie van het Huis der Werelden, waar op 12 februari opnieuw een bijeenkomst wordt
gehouden, ditmaal rond de positie van allochtone ondernemers in Arnhem: ’Etnisch ondernemen: doodknuffelen
of aan hun lot overlaten?’ De avond wil vooral prangende
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vragen voor het voetlicht brengen: ‘Zijn zij ondernemers als alle anderen of hebben zij een
voorkeursbehandeling nodig? Positieve discriminatie? Omdat zij het extra moeilijk hebben? Of
omdat de samenleving iets aan hen heeft? Omdat zij mede vormgeven aan een volwaardige
multiculturele samen-leving? Zijn er broedplaatsen nodig met goedkope huisvesting, waar óók
startende allochtone ondernemers hun ideeën kunnen uitproberen of moeten die broedplaatsen
alleen voor startende autochtonen zijn? Is er in een van de multi-culturele wijken van Arnhem
plaats voor een Ba-zaar, ofwel een overdekte markt voor multi-culturele bedrijvigheid? Moeten
ook de etnische on-dernemers in Arnhem en omgeving zich organiseren?’
Hoewel deze debatten van het Huis der Werelden niet altijd doel treffen, vaak door geringe opkomst of door patstellingen in de discussie, slaagt Jaap Huurman er toch telkens opnieuw in om
in samenwerking met allerlei instanties – en in dit geval ook met ondernemers – de aandacht te
vestigen op actuele maatschappelijke thema’s, daar waar de gemeente vaak niet verder komt dan
het opstellen van nota’s die, zoals we in het voorgaande hebben kunnen constateren, maar al te
vaak in de spreekwoordelijke bureauladen verdwijnen.

Fonds Samenlevingsbeleid
Een voorbeeld van een gemeentelijke nota die echter wel leidt tot actieve deelname van buiten
het gemeenteapparaat, is die rond het instellen van een Arnhems Fonds Samenlevingsbeleid.
Wendy Beukhof van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling nodigt middels een rondzendbrief van 24 februari 2004 geïnteresseerden uit om deel te nemen aan een debat over vorm en
criteria van een dergelijk fonds: ‘Op 13 oktober 2003 heeft de gemeenteraad de nota ‘Visie op
samenlevingsbeleid in Arnhem’ vastgesteld. In deze nota wordt voorgesteld een Arnhems Fonds
Samenlevingsbeleid in te stellen. Dit fonds kent verschillende onderdelen:
- Het verlenen van eenmalige steun aan zelforganisaties die door het stopzetten van de huidige
regeling in grote financiële nood komen te verkeren. Deze steun krijgen zij alleen als zij aantoonbaar bijdragen aan het samenleven van hun achterban in de Arnhemse samenleving.
- Nieuwe zelforganisaties voor mensen uit nieuwe herkomstlanden (in hoofdzaak vluchtelingen
afkomstig uit nieuwe brandhaarden elders in de wereld) kunnen voor maximaal 3 jaar een
beroep doen op de huidige subsidieregeling met de huidige criteria (= ontmoeting middels
activiteiten).
- Het geven van financiële steun aan op integratie gerichte activiteiten. Hierbinnen worden er
speciale criteria gehanteerd voor de doelgroepen ouderen en vrouwen.
- Internationale relaties met herkomstlanden. Deze relaties hebben tot doel over en weer begrip
te kweken voor de wederzijdse samenleving en daardoor de onderlinge relaties binnen de Arnhemse samenleving te verbeteren.’
Als voortvloeisel uit het nieuwe gemeentelijke minderhedenbeleid valt op de inzet van dit op te
zetten fonds niet veel aan te merken, zo meent ook het Platform. De bijeenkomst van 8 april
blijkt bovendien goed voorbereid. Aan de hand van een zevental concrete voorbeelden wordt
aan de in groepen opgedeelde aanwezigen gevraagd nu zelfs eens te beoordelen of deze projecten voor gemeentelijke subsidie in aanmerking zouden moeten komen. De conclusie is verrassend omdat de gehanteerde criteria al snel leiden tot de vraag of ze wel of niet leiden tot betere
integratie van allochtonen in de Arnhemse samenleving en hoe die projecten verbeterd zouden
kunnen worden.
Ook de verslaglegging is ditmaal sneller klaar dan doorgaans het geval is bij de gemeente Arnhem, want al op 27 april stuurt Wendy Beukhof van de dienst MO haar verslag van de bijeenkomst rond.

Anti-discriminatie
Een andere kwestie waar het Platform zich in de voorbije paar jaar voor heeft ingezet is de
dreigende opheffing van het stedelijk Anti-Discriminatiebureau (ADB). Weliswaar heeft het
Platform de feitelijk opheffing van dit bureau niet kunnen voorkomen, maar ook het toentertijd
gecreëerde alternatief, namelijk een gemeentelijk meldpunt lijkt in 2004 zijn langste tijd te hebArnhem Mondiaal
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ben gehad. Het argument van gemeentewege luidt dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt
en dat daar maar één reden voor kan zijn en dat is dat er in Arnhem niet of nauwelijks wordt gediscrimineerd. Bezoekers aan horecagelegenheden in de Arnhemse binnenstad weten wel beter,
want het weigeren van groepjes allochtonen is daar schering en inslag. Dat onbekendheid met
het gemeentelijk meldpunt wel eens de reden voor de afgenomen klachten zou kunnen zijn of
dat gedupeerden geen vertrouwen hebben in een gemeentelijke instantie of daar de drempel te
hoog voor vinden, lijkt als argument niet op te komen bij het gemeentebestuur.
Het onderwerp komt in januari echter wel op
de agenda van de raadscommissie Welzijn &
Volksgezondheid, wanneer het Ministerie
van Justitie aankondigt dat er stringentere
richtlijnen te verwachten zijn over de samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie
en antidiscriminatiebureaus. Bovendien zit
er een fusie in de pen tussen het Landelijk
Bureau Discriminatiebestrijding (LBR) met de Landelijke Vereniging van ADB’s. Gezien ook
de Europese ontwikkelingen op het gebied van discriminatiebestrijding, wordt het de gemeente
Arnhem pijnlijk duidelijk dat het in Arnhem met bijna honderdveertigduizend inwoners aan een
goed functionerend antidiscriminatiebureau ontbreekt. Waar het Platform jaren eerder al voor
waarschuwde, namelijk dat de gemeente met de opheffing van het ADB in zijn eigen vlees
snijdt, lijkt het nu de landelijke overheid te zijn die de gemeente Arnhem met rammelend beleid
op dit punt confronteert. Namens het Platformbestuur is Ed Bruinvis aanwezig op de bijeenkomst van de commissie Welzijn & Volksgezondheid op 12 januari, waar Chiara Pisanu van het
bureau Pisanu Consultants uit Nijmegen een toelichting geeft op de te verwachten wijzigingen
in het landelijke antidiscriminatiebeleid. Hij overhandigt haar een kopie van het standpunt van
het Platform inzake de naderende opheffing van het Arnhemse ADB van 1 oktober 2001, daarmee aangevend dat het onderwerp wel degelijk leefde bij maatschappelijke organisaties in
Arnhem, maar dat de gemeente Arnhem geen heil zag in het in standhouden van het ADB.
Ook het bovengenoemde Huis der Werelden doet een duit in het zakje. Op 18 maart organiseert
de stichting een debatavond over racisme en discriminatie: ‘Op 21 maart 1960 protesteerden
mensen in Sharpeville, Zuid-Afrika, tegen de pasjeswetten die identiteitskaarten verplicht stelden voor zwarte mensen. Het was hiermee tevens een protest tegen het apartheidsregime. De
politie opende het vuur op de demonstranten waardoor 69 mensen omkwamen. Op grond van de
daaropvolgende noodtoestand en deze wetten werden meer dan 20.000 mensen opgepakt. De
Verenigde Naties hebben naar aanleiding hiervan 21 maart uitgeroepen tot Internationale Dag
tegen Racisme. Rond deze dag wordt er wereldwijd stilgestaan bij het belang van de strijd tegen
racisme en elke vorm van discriminatie. Volgens de gemeente Arnhem komt discriminatie
nauwelijks voor. Veel mensen zijn het daar niet mee eens. Daarom organiseren we samen met
het Comité 21 Maart en andere organisaties een ontmoetingsdebat en een peiling over deze vragen.’
Gastsprekers op de avond zijn Jan Terlouw, kaderlid van D66, en Kathleen Ferrier, Tweede
Kamerlid voor het CDA. Maar tot een echt debat over de verantwoordelijkheid van de gemeente
voor een actief antidiscriminatiebeleid, komt het niet. Dit ondanks het feit – maar misschien
juist wel vanwege het feit – dat de bijeenkomst plaatsvindt in de Burgerzaal van het stadhuis. In
het gebrek aan belangstelling voor die discussie zal pas enkele jaren later verandering komen
wanneer vanuit Den Haag een dekkend netwerk van meldpunten wordt voorgeschreven op basis
van artikel 1 van de grondwet.
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Hoofdstuk 4

Stedenbanden en terreurdreiging
Wanneer de Platformleden op 17 maart voor de tweede keer in 2004 in vergadering bijeenkomen, kan het Platformbestuur tot verrassing van eenieder meedelen dat er positieve reacties van
gemeentezijde zijn gekomen op het kritische Platformadvies over stedenbanden in de zogeheten
herkomstlanden. En niet alleen van de fracties van PvdA en ChristenUnie, maar ook van wethouder Sjoerd Veenstra zelf. Wantrouwig als het Platform inmiddels geworden is jegens het gemeentebestuur, roept de adhesiebetuiging vanuit B&W meteen de vraag op of de wethouder
misschien zelf niet zoveel heil meer ziet in die nieuwe stedenbandopzet. Hoe het ook zij, op de
Platformvergadering van die 17e maart krijgen al snel andere onderwerpen de voorrang. Zo
heeft Osama Bin Laden als leider van het terreurnetwerk Al Qaida, Nederland genoemd als een
vijand van de islam omdat Nederlandse strijdkrachten betrokken zijn geweest bij de inval in
Irak, hoewel de overheid dat ontkent. Platformvoorzitter Ed Bruinvis wijst erop dat terreurdreiging alleen al ingrijpende gevolgen kan hebben voor de inrichting van de maatschappij, kwetsbaar als deze is door zijn openheid en privacy-gevoeligheid. Hij stelt voor om er een notitie over
te schrijven, waarmee het Platform sneller zijn standpunt kan bepalen wanneer die terreurdreiging ernstiger vormen aanneemt en waarmee geanticipeerd kan worden op wat van vredes- en
ontwikkelingsorganisaties verwacht wordt wanneer het tot daadwerkelijke terreurdaden in Nederland komt.
Maar er zijn gelukkig ook positieve zaken te melden op deze vergadering. Zo hebben twee collectedagen van Amnesty-Arnhem maar
liefst € 8.000 opgebracht, een actie waaraan 77 collec-tanten hebben
meegedaan. En Aukje Otter van de Werkgroep Arnhem-Tibet meldt
dat er grond is verworven voor de te bouwen Gesar Sherab-school
voor nomadenkinderen in Tibet en dat inmiddels met de bouw is begonnen. Kees Kentin van Stichting International Jeugduitwisseling
doet verslag van de oprichting van een nieuwe Europese uitwisselingsgroep en meldt dat er dit jaar een groep jongeren naar Malta en
Griekenland vertrekt. Ook uit Zuid-Afrika komt positief nieuws, want na een periode van
stagnatie waarover in voorgaande hoofdstukken al het een en ander gemeld is, lijkt er nu weer
schot te komen in het huisvestingsproject in Sol Plaatje (de nieuwe naam voor Kimberley). Een
groep van twintig bestuurders komt bovendien naar Arnhem om ervaring op te doen op het gebied van huisvesting en gezondheidszorg. En tenslotte meldt de stichting Doca dat er een publicatie is uitgebracht over de relatie tussen Nederlandse bedrijven en de export van uraniumverrijkingsmethoden door Pakistan.

Discussie
Op de aankondiging in maart door de Platformvoorzitter dat hij een notitie over terreurdreiging
zal opstellen volgt op 5 april een rondzendbericht:
‘Op onze Platformbijeenkomst van 17 maart j.l. heb ik mijn zorg uitgesproken over de dreigende escalatie tussen de westerse samenleving en het moslim-fundamentalisme, zoals dat enkele
dagen eerder weer eens in Madrid werd geïllustreerd. Ik heb tijdens de vergadering toegezegd
een aanzet te zullen leveren, aan de hand waarvan we tot onderlinge gedachtewisseling en wellicht zelfs tot een collectief standpunt zouden kunnen komen. Gelet op het feit dat:
- Nederland ondanks brede protesten toch meegegaan is in de Amerikaanse oorlogsvoering,
waarbij de VN is gepasseerd en zonder dat sprake was van bewijs van Irakese massavernietigingswapens.
- Nederland nog steeds een militaire bijdrage levert aan de bezetting van Irak.
- Bin Laden Nederland genoemd heeft als land dat om die reden een kruisvaarder is tegen de
islam.
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- Ook in Nederland moslim-fundamentalisme voorkomt.
- Recentelijk in Berlijn, Warschau en Londen bomaanslagen van de kant van moslim-fundamentalisten tijdig voorkomen zijn, kan verwacht worden dat ook Nederland doelwit wordt van een
of meer ernstige aanslagen in de nabije toekomst.
De gevolgen zullen tweeërlei zijn:
- De afkeer jegens 'die buitenlanders' die er nu al is, zal mogelijk escaleren in volkswoede.
Ontplooide initiatieven op het gebied van de multiculturele samenleving zullen weer voor
jaren worden teruggezet in de tijd.
- Het zal tevens het begin van het einde van de open
samenleving zijn. Nu al worden in hoog tempo repressieve maatregelen doorgevoerd die we twintig
jaar geleden voor onmogelijk hielden (preventieve
fouillering, cameratoezicht in woonwijken, uitbreiding veiligheidsdiensten, koppeling databestanden
etc.). Juist op momenten van (dreigende) escalatie
is de protestzin van mensen tegen deze maatregelen
het kleinst. Rechtse krachten spinnen er garen bij
en het zal vele jaren duren om al die repressie weer
af te bouwen. Ook in dit opzicht worden we dus teruggezet in de tijd.’
Discussiebijdragen Bahá’í Gemeenschap en IJU
Van zowel de kant van Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU) als de Bahá’í Gemeenschap komen reacties op de discussieaanzet van de Plat-formvoorzitter. Zo stelt Will Bijloo van
Bahá’í Gemeenschap dat het hem opvalt dat ‘bij oefeningen alleen overheidsdiensten worden
ingezet. De burgerbevolking mag toekijken. Ik denk dat ook zij geoefend moeten worden. Het
voorkomen van paniek door weten wat men moet doen, hoe en waar men heen moet gaan en op
welke dingen men moet letten. Je kunt niet verwachten dat mensen die kennis automatisch hebben als ze ergens wonen. Eén keer per maand de sirenes laten loeien voldoet helemaal niet.
Voorlichting alleen heeft geen zin, zeker niet gebrekkige, onvolledige en onzinnige.
In bedrijven wordt er geoefend met het verlaten en ontruimen van de gebouwen, vluchtwegen,
schuilgelegenheden en opvangmogelijkheden én er moet zich een bepaald minimum aan geoefende EHBO’ers en brandbestrijders in de buurt bevinden. Veiligheid boven alles, gepaard
met een professionele instelling. Waarom niet in wijken en stadsdelen?
Het valt mij op dat men de neiging heeft te wachten op (instructies van) de overheid wanneer en
ramp heeft plaatsgevonden, of men gaat ongecoördineerd te werk, of men heeft geen materieel.
Wat mij zorgen baart betreft de mentaliteit en de attitude: we hebben een rampenplan, dus we
hoeven ons nergens zorgen over te maken, we hoeven niet meer na te denken.’
De insteek van Kees Kentin van de stichting Internationale Jeugduitwisseling is een heel andere.
Hij gelooft niet zo in een dreigende escalatie en wijst op de onderlinge verdeeldheid die er in
iedere geloofsrichting is: ‘Het is nog maar de vraag of er een escalatie dreigt tussen de westerse
samenleving en het moslimfundamentalisme. Als je ermee bedoelt dat moslim-fundamentalisten
een bedreiging vormen voor doelen in de westerse samenleving, dan is dat gewoonweg nu al zo.
Overigens niet alleen de westerse samenleving wordt bedreigd, ook binnen de islamitische
samenleving zijn/worden mensen die niet eenzelfde fundamentalistische houding hebben, slachtoffer van dit soort terrorisme.’
En over de onderlinge verdeeldheid binnen iedere geloofsrichting: ‘Islamieten zijn zo islamitisch als christenen christen: onderling meer verdeeld over de interpretaties van de bronnen van
hun geloof dan die bronnen willen suggereren. Dat geldt overigens idem dito voor de andere
levensovertuigingen.
In de wijk waar ik woon ervaar ik dat zowel mensen die hier hun wortels hebben als ook die
recentelijk uit een buitenland hierheen verhuisd zijn, met evenveel afschuw en verbazing hebben
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gereageerd op wat er de laatste tijd aan aanslagen is gepleegd onder het mom van een heilige
oorlog.
Ik ben ook niet erg bang dat bestaande initiatieven op het gebied van de multiculturele samenleving in de knop gesmoord zullen worden. Die mensen die echt – met overtuiging en praktisch
– hun beste beentje voor zetten, zullen dat blijven doen.’

Conclusie
De oproep van de Platformvoorzitter om tot een interne discussie over de terreurdreiging te
komen en indien mogelijk zelfs tot collectief plan van aanpak, geeft niet de respons waarop hij
hoopte. Het blijft bij bovengenoemde twee bijdragen van de stichting IJU en de Bahá’í Gemeenschap. Dat er voor het opzetten van bijvoorbeeld wijkteams veel meer komt kijken, beseft ook
hij. En terwijl de Platformvoorzitter zich het hoofd breekt over wat vanuit het Platform ondernomen kan worden om een bijdrage te leveren aan de veiligheid in de maatschappij, laten
aanslagen in buurlanden zien wat daar de sociale gevolgen van zijn: met mitrailleurs bewapende
politiemensen op straat, uitbreiding van de bevoegdheden van inlichtingendiensten en de groei
van rechts-populistische partijen die buitenlanders liever nog vandaag dan morgen uit hun land
zien vertrekken.
Ondanks – maar ook vanwege – het gebrek aan voldoende respons van zijn mede-Platformleden
zal hij in augustus 2005 opnieuw op het dreigende gevaar van een aanslag terugkomen, zoals we
in een volgend hoofdstuk zullen zien.

Hoofdstuk 5

Werkplek en pc raken zoek
Het voorjaar breekt aan en als het Platform op 28 april voor de derde keer in 2004 bijeenkomt,
kan gemeld worden dat Maria Coenders de opvolgster wordt van Sasja de Leur die haar secretaressebaan bij het Platform en Stichting Arnhem-Lima verruilt voor een aanstelling bij het Gelders Archief. Alleen blijkt in de tussentijd haar werkplek bij de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling te zijn ingenomen door andere ambtenaren van deze dienst en is ook haar computer
verdwenen. Dat brengt het Platform meteen in de problemen, want zonder een werkplek kan de
nieuwe secretaresse volgens het contract met de stichting Werk en Scholing niet worden aangesteld. De werkgever, het Platform dus, dient te zorgen voor een werkplek die aan alle ARBOeisen voldoet. Spoedoverleg met de dienst MO volgt, waarbij Bob Kooij als hoofd van de sector
Beleid van de dienst, toezegt dat desnoods een
werkruimte elders zal worden gehuurd. De
computer komt echter niet meer terecht en het
is nog een geluk dat er stelselmatig back-ups
van de bestanden zijn gemaakt. Tot overmaat
van ramp gaat enkele dagen later ook nog
Werk en Scholing failliet zodat van die kant
niet op een bijdrage in de oplossing van het
probleem kan worden gerekend. Curator J.A.M.P Keijser in zijn schrijven van 3 mei 2004 aan
het Platformbestuur: ‘Tot dusver heeft u op grond van de WIW personeel van de stichting Werk
en Scholing ‘ingeleend’. In verband met het faillissement van de stichting Werk en Scholing en
de stichting Taak is gezocht naar een oplossing om de activiteiten te doen voortzetten. Daartoe
is overeenstemming bereikt met het reïntegratiebedrijf Agens ’De Werkende Kracht’ B.V. te
Zwolle. Deze instelling heeft 425 personeelsleden, 15 kantoren verspreid over het land en meer
dan 14.000 klanten. Met de gemeente Arnhem en de betreffende regiogemeenten is overeenstem-
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ming bereikt over de condities waaronder Agens de werkzaamheden in de toekomst zal voortzetten. De overgang vond inmiddels per 1 mei plaats.’
Hoewel het faillissement van de stichting Werk en Scholing al een
tijdje in de lucht hing, is de overstap naar het bureau Agens voor het
Platform toch een verrassing. Waar Werk en Scholing namelijk nog
een nauwe relatie onderhield met de gemeente Arnhem die ook vertegenwoordigd was in het stichtingsbestuur, is het reïntegratiebureau
Agens een op commerciële leest geschoeide onderneming die het
plaatsen van een secretaresse bij het Platform als een lucratieve opdracht ziet. Behalve met Agens gaat de gemeente echter ook nog met
vier andere reïntegratiebedrijven in zee: Sagenn, Kliq, Ekdé en Job
Coach Company. Een keuze die het gemeentebestuur nog lang zal
betreuren, want als het om kwaliteit gaat, blijken deze bureaus lang
niet waar te kunnen maken wat zij pretenderen.
De Platformorganisaties gaan intussen door met hun activiteiten. De
Stichting Internationale Jeugduitwisseling organiseert een hulptransport naar zowel Târgovişte
(Roemenië) als Novi Sad (voormalig Joegoslavië) en de Werkgroep Arnhem-Tibet houdt een
informatiebijeenkomst over de bouw van de Gesar Sherab-school. Stichting Doca is inmiddels
begonnen aan het verzamelen van zoveel mogelijk archiefmateriaal over de geschiedenis van
het Arnhemse vredeswerk. Zowel Bert Oostveen als Dick van der Meer, beiden in 1981 initiatiefnemers van de oprichting van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen (SAV), leveren
zoals eerder gemeld veel waardevol materiaal aan, terwijl ook grote delen van het archief van
het voormalig Bureau Vront beschikbaar komen. Doel van dit verzamelen is tweeledig: het veilig stellen ervan om het na indexering te kunnen overdragen aan het Gelders Archief en ten
tweede om de basis te scheppen voor het te schrijven historisch werk over een kwart eeuw
samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem.
Maar naast deze beide voor de hand liggende doelen is er nog een derde die de stichting Doca
ertoe brengt om zich aan de archivering van het Arnhemse vredeswerk te zetten, zo blijkt uit een
rondschrijven van 20 mei 2004: ‘Een probleem waarmee het lokale vredes- en ontwikkelingswerk zich steeds weer ziet geconfronteerd is politieke en maatschappelijke desinteresse. In de
ogen van veel buitenstaanders stelt dit werk niet veel voor, is te abstract of historisch van weinig betekenis. Ook de huidige periode kenmerkt zich door deze houding, geïllustreerd door de
bezuinigingsdrang van het zittende gemeentebestuur. Het komt er dus op aan om waar en wanneer nodig aan de hand van een archief het tegendeel te kunnen aantonen.’
Verder is er in dat verband nog een overweging die het volgens de stichting loont om snel werk
te maken van dat archief en dat zijn de naderende gemeenteraadsverkiezingen: ‘In 2006 zal het
niet alleen 25 jaar geleden zijn dat de Arnhemse vredesorganisaties tot samenwerking besloten,
maar vinden ook de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Er zal vervolgens een nieuw bestuursakkoord (2006-2010) worden opgesteld. Het is zaak om daarin het vredes- en ontwikkelingswerk weer de plaats te laten krijgen die het toekomt. Boek, archief en manifestatie zullen
worden gepresenteerd in de periode dat dit bestuursakkoord vorm krijgt. Deze presentatie zal
hopelijk bijdragen aan vernieuwde aandacht van de kant van de plaatselijke politiek voor het
Platformwerk.’
In hoeverre deze strategie zal slagen zal in een later deel blijken. Voorlopig heeft de stichting
Doca zich in elk geval een enorme last op de schouders geladen en het is de vraag of dat – met
name in het toch korte tijdsbestek waarin de klussen geklaard moeten zijn – wel zo verstandig
is.

Bestuursverkiezing
De Platformbijeenkomst van 9 juni 2004, de laatste voor de zomervakantie, staat in het teken
van een bestuursverkiezing. Om een zelfstandige partner van de gemeente te kunnen zijn, gaf
het gemeentebestuur in 2001 aan er de voorkeur aan te geven dat het Platform zich zou formaliseren tot een NGO (non-gouvernementele organisatie). Dat gebeurde, zoals we in het voorgaande hebben kunnen lezen, op 10 juli 2001 en wel in de vorm van een vereniging waarbij in
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de statuten werd opgenomen dat er elke drie jaar een bestuursverkiezing plaatsvindt. Voorzitter
Ed Bruinvis daarom in een rondschrijven van 2 juni 2004 aan zijn mede-Platformleden: ‘Voor
de Platformbijeenkomst van 9 juni a.s. (Stadskantoor!) staat de verkiezing van het Platformbestuur gepland. Ik kan jullie melden dat Aris en ondergetekende besloten hebben om zich
herkiesbaar te stellen als resp. penningmeester en voorzitter/secretaris en dat Henny Beijer
(Raad van Kerken) zich kandidaat gesteld heeft voor de functie van vicevoorzitter. De benoeming is statutair voor de periode van 3 jaar. In de bijlage treffen jullie een nadere taakomschrijving van de bestuursleden aan. Voor de goede orde wijs ik er nog even op dat bestuurskandidaten zich tot aan het betreffende agendapunt in de vergadering van 9 juni kunnen melden
en dat eventuele bezwaren tegen benoemingen ter vergadering moeten worden ingebracht.’
Bezwaren noch alternatieven worden op die vergadering van de 9 e juni ingebracht zodat de
herverkiezing van het zittende bestuur een hamerslag is en Henny Beijer tot derde bestuurslid
wordt gekozen. Zij zal die functie tien jaar vervullen tot zij in juni 2015 afscheid neemt van het
Platform.
Betekent de bestuursdeelname van Henny Beijer een versterking voor het Platform, het besluit
van Nicole Klein Middelink om te stoppen met deelname aan het Platform betekent daarentegen
een verlies. Uit haar rondschrijven aan de Platformleden op diezelfde 9 e juni: ‘Namens Milieudefensie Arnhem heb ik enige tijd aan het Platform Arnhem Mondiaal deelgenomen. De laatste
maanden ben ik niet meer op de vergaderingen geweest.
Aangezien het er niet naar uit ziet dat ik binnenkort tijd
heb om die vergaderingen weer bij te wonen, meld ik me
bij dezen definitief af als vertegenwoordiger van Milieudefensie Arnhem voor het Platform.’ In haar plaats kondigt Adinda Crans aan de Arnhemse afdeling van Milieudefensie te zullen vertegenwoordigen, maar tot een
vast bezoek aan de Platformvergaderingen zal dat niet
leiden.
Maar dat is niet het enige sombere nieuws op die bewuste Platformvergadering, want van het reïntegratiebureau Agens is het bericht gekomen dat voor
Maria Coenders als de nieuwe Platformsecretaresse geen arbeidscontract kan worden opgesteld
vanwege het ontbreken van een zelfstandige werkplek. Het noodzaakt de besturen van het Platform en Stichting Arnhem-Lima tot het opnieuw aankaarten van de verloren gegane werkruimte
bij de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente. Gelukkig komt er een reactie
vanuit deze dienst, want op 14 juni schrijft sectorhoofd Bob Kooij aan de Platformvoorzitter: ‘Ik
kan je melden dat het MT (Managementteam) (na langdurige consultatie van de facilitaire
dienst heeft moeten besluiten vooralsnog alles noodgedwongen in ons eigen pand te regelen. In
principe hebben we besloten de grote vergaderruimte daarvoor op te offeren. Op de korte termijn gaan we nu parttimers met z’n drieën op een kamer (de OC (Onderdeelcommissie) is daarover ook inmiddels geraadpleegd) zetten. Daarmee komt er nu ook een parttime werkplek voor
jullie medewerker beschikbaar. Ik hoop dat het nu eindelijk deze maand geregeld is.’
De herverdeling van werkruimtes bij de dienst MO gaat inderdaad door, maar voor kandidaatsecretaresse Maria Coenders komt die ingreep te laat, het arbeidscontract gaat aan haar neus
voorbij.

De Gelderse Wereldatlas
Prettiger nieuws komt van het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking Nijmegen (COS Gelderland). In een rondschrijven van 15 juni 2004 meldt directeur Frans Jacobs dat het centrum in
opdracht van de provincie Gelderland een website gaat bouwen (De Gelderse Wereldatlas)
waarop zo veel mogelijk initiatieven op het gebied van internationale samenwerking in de
Gelderse provincie worden samengebracht, dus ook die in Arnhem: ‘De ‘Gelderse Wereldatlas’
biedt voor iedere geïnteresseerde burger de mogelijkheid om meer te weten te komen over de
Gelderse initiatieven op het terrein van internationale samenwerking. Op een speciale website
wordt de ‘Gelderse Wereldatlas’ eind 2004 gepresenteerd. Zo kan iedereen zien welke groepen,
organisaties en/of gemeenten internationale contacten hebben, met welke plaatsen of regio’s
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contacten bestaan en bijvoorbeeld welke internationale activiteiten in dit kader georganiseerd
worden. Daarmee geeft de 'Gelderse Wereldatlas’ niet alleen zicht op wat er in Gelderland
gedaan wordt aan internationale samenwerking, maar biedt het ook de mogelijkheid voor
onderlinge samenwerking. Wij hopen dat de ‘Gelderse
Wereldatlas’ een stimulans is voor nieuwe initiatieven
en op die manier meer draagvlak voor internationale
samenwerking ontstaat.
Om de ‘Gelderse Wereldatlas’ te kunnen realiseren
hebben wij uw hulp nodig. Daarom willen wij u verzoeken de bijgevoegde vragenlijst in te vullen. Daarin
vragen wij onder andere naar de activiteiten van uw
organisatie op het gebied van internationale samenwerking.’
Uiteraard werkt het Platform mee aan deze provinciale opzet en de website zal inderdaad het
licht zien, maar al snel zal blijken dat het bouwen en actueel houden van een website twee heel
verschillende dingen zijn. En ook hier laat het feit zich gelden dat ontwikkelingssamenwerking
niet meer de maatschappelijke prioriteit heeft die het decennialang had.

Voortgang zoektocht werkplek voor Platformsecretaresse
Zoals we zagen moest noodgedwongen afscheid van Maria Coenders als Platformsecretaresse
worden genomen nog voor zij goed en wel in dienst was getreden. De gang van zaken leidt voor
de zoveelste keer tot wrevel bij de Platformleden en het is dan ook een opsteker wanneer eerdergenoemde Bob Kooij van de dienst MO op 25 juni 2004 aan de Platformvoorzitter meldt dat de
kwestie rond de verdwenen werkplek is opgelost: ‘Ik heb je/jullie brief ontvangen. Ik kan je nu
melden dat per 1 juli a.s. op de 1e verdieping een werkplek voor een administratief medewerker
beschikbaar is inclusief inventaris e.d. Eveneens kan ik je melden dat jullie computer (ik begreep dat die zoek zou zijn) ook weer gewoon beschikbaar is. Kortom, dit is nu gelukkig eindelijk geregeld. Ik laat het uiteraard aan jou/jullie om te bepalen wie er via welke weg op die plek
komt te zitten.’
De bestuursleden van het Platform en de Stichting Arnhem-Lima halen opgelucht adem: één
probleem minder. Maar nu moet op zoek worden gegaan naar een nieuwe administratieve
kracht. En is die eenmaal gevonden, dan moet hij of zij worden ingewerkt en is het bovendien
zaak om hem of haar ook zo lang mogelijk in dienst te houden. Dat is nog niet zo eenvoudig,
want een aanstelling op WIW-basis houdt in dat zo’n dienstverband maar beperkt van duur is.
Doel van de gemeente is namelijk om iemand in een dergelijke gesubsidieerde betrekking
werkervaring te laten opdoen met als resultaat een grotere kans op een betaalde aanstelling
elders, waarna de volgende kandidaat zich kan melden. Die op zichzelf begrijpelijke instelling
staat echter op gespannen voet met het feit dat iemand al gauw een jaar nodig heeft om de ins
and outs van een werkomgeving goed te leren kennen en om goed ingewerkt te raken. Bovendien legt het steeds weer moeten inwerken van een nieuwe administratieve kracht een grote druk
op de (vrijwillige) schouders van de bestuursleden van beide organisaties. De clausule echter dat
het in principe mogelijk is om het dienstverband met twee keer een jaar te verlengen, biedt
zowel de administratieve kracht als het Platform en Stichting Arnhem-Lima de mogelijkheid om
langer te profiteren van een ingewerkte kracht en besloten wordt om het traject te volgen.
Platformvoorzitter Ed Bruinvis neemt in juni 2004 contact op met bovengenoemde reïntegratiebedrijven om te bezien in hoeverre er goede afspraken gemaakt kunnen worden over een administratieve kracht die past binnen de doelstelling en werkwijze van de beide organisaties. Maar
tegelijkertijd wordt een vrijwilligster bij de Stichting Arnhem-Lima, Jacqueline Grosman, benaderd. Zij kent het werkveld en is bovendien als freelance journaliste actief, een functie die
goed bruikbaar is voor het publiciteitswerk van de Platformleden. Maar nog voor zij kan reageren melden de vijf bureaus zich met in totaal maar liefst veertien kandidaten waaruit een
keuze gemaakt moet worden. Het zal uiteindelijk Afina van de Pol worden die de aanstelling
krijgt. Haar toegewijde manier van werken zal haar tot een van de beste secretaresses maken die
het Platform in dienst heeft gehad. Het lukt het bestuur bovendien om haar aanstelling voor een
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periode van drie jaar vast te leggen. Dat na die toezegging haar aanstelling toch niet van een
leien dakje gaat, valt te lezen in een volgend hoofdstuk.

Hoofdstuk 6

Arnhems Fonds Samenlevingsbeleid
In een eerder hoofdstuk kwam het plan van de gemeente Arnhem aan de orde om als onderdeel
van een geheel nieuw integratiebeleid, een fonds in het leven te roepen waaruit organisaties die
dit beleid zouden helpen realiseren een subsidie konden krijgen.
Op 7 juli 2004 meldt ambtenaar Wendy Beukhof van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
zich met een rondschrijven: ‘Bijgaand vindt u de ‘Subsidieregeling Arnhems Fonds Samenlevingsbeleid’ en de ‘Subsidieregeling tijdelijke steun aan zelforganisaties’. U kunt over beide
regelingen, zowel schriftelijk als mondeling, inspreken van 8 juli tot 20 augustus 2004. Uw
schriftelijke reactie kunt u sturen naar onderstaand adres, ten name van Wendy Beukhof.’
Hoewel de integratie van allochtone inwoners van Arnhem niet een speerpunt is van het Platformbeleid, heeft het Platform er – via deelname aan de gemeentelijke werkgroep Kleurop en
het Platform 21 Maart, de betrokkenheid bij het wel en wee van het Anti-Discriminatie Bureau
en door de interne werkgroep Multiculturele Samenleving – er wel regelmatig bemoeienis mee
gehad. Vandaar dat het Platformbestuur de leden voorstelt om op beide nieuwe regelingen te
reageren tijdens de inspraakperiode. En omdat de voorkeur nog altijd uitgaat naar een collectieve reactie, wijdt voorzitter Ed Bruinvis er een rondzendmail aan: ‘Jullie hebben onlangs van
Wendy Beukhof (dienst MO) een rondschrijven ontvangen waarin zij meldde dat de 'Subsidieregeling AFS' en de 'Subsidieregeling steun aan zelforganisaties' tot 20 augustus ter inzage liggen. Omdat wij als Platformorganisaties elkaar pas na die datum treffen, stel ik jullie voor om
mij per post of per mail jullie commentaar toe te zenden. Mijn voorstel zou namelijk zijn om opnieuw te komen tot een collectief advies. Hoewel integratie van minderheden niet direct ons
werkterrein is, heeft het er uiteraard wel raakvlakken mee. Mede gezien ons Stedenbandenadvies van eerder dit jaar, lijkt mij een Platformstandpunt inzake de nu voorliggende ambtelijke
voorstellen zeer zinnig.’

De Subsidieregeling Arnhems Fonds Samenlevingsbeleid
Mogelijk gezien de vakantieperiode komen er geen reacties vanuit de Platformgelederen, zodat
de voorzitter zich genoodzaakt ziet om, mede gelet op de beperkte inspraaktermijn, zelf maar
een advies op te stellen dat nog wel tijdig rondgaat aan de leden voor commentaar. Over de
Subsidieregeling Arnhems Fonds Samenlevingsbeleid stelt dit advies: ‘Het bestuur is van mening dat met deze subsidieregeling een goed kader is ontworpen waarbinnen projecten, die gericht zijn op een betere participatie van minderheden uit zogenoemde herkomstlanden, gestalte
kunnen krijgen.
Daarmee is overigens niet gezegd, dat wij verwachten dat met deze regeling die participatie ook
meteen structureel vorm zal gaan krijgen. De Platformorganisaties hebben in hun Stedenbandadvies van januari vanuit hun ervaring met minderheidssituaties gereageerd, toen zij
aangaven dat aan integratie van allochtonen een breed gedragen wens tot participatie van
zowel autochtone als allochtone kant ten grondslag moet liggen. Zolang die wens niet breed
gedragen en ervaren wordt in de (stedelijke) samenleving, blijven goedbedoelde initiatieven op
het niveau circuleren van al of niet geslaagde uitzonderingen. In dat opzicht vinden wij het in
elk geval een stap vooruit dat zowel college als raad (en blijkbaar ook de dienst MO) afgestapt
zijn van het aanvankelijke idee om integratie vorm te geven middels stedenbanden met zogeheten herkomstlanden. Naar de mening van de Platformleden (en ook hier sprekend uit jarenlange
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ervaring met langlopende stedenbanden) zou een dergelijk hoog gegrepen doel op termijn weinig kans van slagen hebben gehad.
Dit alles laat naar onze mening echter onverlet dat wij van mening zijn dat de nu voorliggende
regeling de elementen bevat om initiatieven op dit vlak succesvol vorm te geven. Daar waar
autochtone en allochtone burgers van deze stad gezamenlijk proberen iets aan dat hoogst noodzakelijke samen-leven te doen, worden zowel organisatorisch als financieel de mogelijkheden
geboden. Wij zouden dat enthousiasme dan ook zeker niet in de kiem willen smoren.
Wél zouden wij ervoor willen pleiten om met strikte evaluaties te werken, zodat (gezien het toch
forse jaarlijks fondsbedrag) het beleid tijdig kan worden bijgesteld. Naar onze mening moet in
elk geval vermeden worden, dat slechtlopende projecten of regelingen te lang blijven voortbestaan, zoals ten tijde van het minderhedenbeleid nog wel eens het geval is geweest.’
Ongetwijfeld zal men bij de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling instemmend geknikt hebben
bij het laatste deel van dit advies, want als iets een breekpunt was in de discussie over het minderhedenbeleid, dan was het wel het ontbreken van criteria waaraan integratie en integratieprojecten moesten voldoen.

De Subsidieregeling tijdelijke steun aan zelforganisaties
Over de tweede regeling, de Subsidieregeling tijdelijke steun aan zelforganisaties, is het Platformbestuur al evenzeer positief, zij het ook hier met de nodige opmerkingen: ‘Ter overbrugging van de situatie dat minderheden in ons land, in casu de gemeente Arnhem, hun weg moeten
zien te vinden in een voor hen vaak volstrekt andere cultuur, vinden wij deze regeling een goed voorstel. Het elkaar ontmoeten
en het gezamenlijk opzetten van activiteiten ter onderlinge steun
geeft deze groep mensen het houvast in een voor ons vanzelfsprekende wereld.
Niettemin zijn wij van mening – opnieuw refererend aan het eerder gestopte minderhedenbeleid – dat voorkomen moet worden,
dat deze steunverlening te veel het karakter krijgt van het subsidiëren van voor buitenstaanders afgesloten werelden.
Wij zouden ervoor willen pleiten dat zelforganisaties, ook wanneer ze gericht zijn op onderlinge opvang, zich toch uitnodigend
opstellen jegens de samenleving waarin ze tijdelijk te gast zijn
dan wel een nieuw bestaan gaan opbouwen. Concreet zou dit
betekenen dat de zelforganisaties in hun jaarprogramma onderdelen opnemen als Open Dagen of gezamenlijke festiviteiten met
buurtbewoners, scholieren of maatschappelijke organisaties. Op deze wijze zou ook deze
regeling namelijk een bijdrage kunnen betekenen aan de doelstelling van het Arnhems samenlevingsbeleid.’

Conclusie
Het advies dat op 2 augustus 2004 uitgaat komt kort gezegd neer op instemming met de door de
gemeente voorgestelde en toch tamelijk ingrijpende beleidswijziging: ‘Concluderend vinden wij
beide regelingen goed van opzet en voorwaardenscheppend voor het doel waarvoor ze in het
leven zijn geroepen: een daadwerkelijke bijdrage aan noodzakelijke integratie van minderheden
in de stedelijke samenleving.
Voor wat betreft de ‘Subsidieregeling Arnhems Fonds Samenlevingsbeleid’ adviseren wij om
vooral tijdig en kritisch te evalueren en te voorkomen dat bepaalde activiteiten telkens worden
herhaald, zonder dat (uitzicht op) het gewenste resultaat zichtbaar wordt.
Voor wat betreft de ‘Subsidieregeling tijdelijke steun aan zelforganisaties’ adviseren wij om behalve het ondersteunen van onderlinge opvang vooral ook de openheid en de uitnodiging richting autochtone bevolking te stimuleren.’
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Het Arnhems Fonds Samenlevingsbeleid zal nog diezelfde zomer van 2004 samen met de nota
Visie op samenlevingsbeleid in Arnhem, waar de beide regelingen deel van uitmaken, door het
college van B&W worden vastgesteld. Daarna zal de gemeenteraad zich er nog over moeten
uitspreken, maar gezien de discussierondes is dat naar verwachting een hamerslag. Toch zal ook
dit fonds, in deze vorm tenminste, maar tien jaar bestaan. In februari 2015 zal het opgaan in
weer een nieuwe subsidieregeling: het Burgerkracht Sociaal Domein. Dit nieuwe gemeentelijke
fonds – met een nu niet bepaald wervende naam voor de allochtone bevolking – zal zich ook
niet langer richten op alleen de allochtone bewoners van de stad, maar op alle Arnhemmers.

Hoofdstuk 7

Van Chili tot Japan
Op de eerste Platformvergadering van na de zomer, op 1 september 2004, is Afina van de Pol
voor het eerst als secretaresse aanwezig. Haar dienstverband moet nog worden geformaliseerd,
maar haar werkplek is in de zomermaanden geregeld in het gebouw van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en na afloop van de vergadering wordt in café De Waag getoast op haar
aanstelling.
Veel lopende zaken zijn er op deze vergadering niet te melden: de Stichting Internationale
Jeugduitwisseling meldt dat een delegatie uit Novi Sad (vml. Joegoslavië) in Arnhem is aangekomen om ‘zich te oriënteren op het gebied van culturele en creatieve mogelijkheden voor mensen met een verstandelijke handicap’, vooruitlopend op studiedagen in oktober rond dit thema.
Amnesty-Arnhem doet verslag van een in de zomermaanden gehouden campagne rond het
thema Stop geweld tegen vrouwen. Stichting Arnhem-Lima meldt dat men bezig is met het
Dromenproject en dat in Lima begonnen is met de bouw van een kleuterschool dankzij de collectes die in Arnhem zijn gehouden. Het Huis der Werelden van Jaap Huurman kondigt een discussieavond aan over het nut van stedenbanden en Stichting Doca tenslotte meldt de publicatie
van een special over de relatie tussen ruimtevaart en wapenontwikkeling.

Stichting Folil
Pas op de vergadering van 13 oktober kan er meer gemeld worden. Zo heeft de stichting Folil,
tot dan toe kandidaat-lid van het Platform, zijn statuten ingeleverd samen met een schets van de
activiteiten van de stichting: ‘Mapuche Stichting Folil (Folil betekent wortels, roots) is op 17
maart 2000 opgericht door in Nederland woonachtige Mapuches. De oprichters zijn voornamelijk bannelingen die in het tijdperk Pinochet (1973-1989)
Chili hebben moeten verlaten.
Folil verstrekt informatie over
de Mapuche-indianen in Chili,
onder meer door het organiseren van exposities en lezingen
over de taal, cultuur en de huidige situatie van de Mapuches.
Via een bulletin en een internetsite wordt recente informatie
gepubliceerd om de mensen op de hoogte te houden. Daarnaast geeft Folil morele, materiële en
financiële steun aan Mapuche-organisaties in Chili. Projecten van Folil zijn onder andere het
verschaffen van internetruimte aan een jongerengroep, het doneren van computers en het steunen van werkgelegenheidsprojecten voor vrouwen. Folil werkt nauw samen met verschillende
Mapuche-organisaties in Europa en in Chili.’
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Uiteraard passen doel en werkwijze van deze stichting binnen de doelstellingen van het Platform, zodat het aannemen van Folil als lid in deze oktobervergadering in feite een hamerslag is.
Omdat de stichting blijkbaar geen mogelijkheid ziet om aan Platformvergaderingen deel te nemen, komt het echter niet tot een actief lidmaatschap.

Subsidieregelingen samenlevingsbeleid vastgesteld
Het in de vorige hoofdstukken aan de orde gekomen Arnhems Fonds Samenlevingsbeleid wordt
op 21 september 2004 door het college van B&W vastgesteld. En of het nu de zomermaanden
zijn geweest die het aantal inspraakreacties beperkt hebben of dat het onderwerp toch niet zo
leeft bij belanghebbenden, feit is dat alleen het Platform zich de moeite heeft getroost om vanuit
de Arnhemse samenleving met een schriftelijke reactie op de beide subsidieregelingen te komen. Opnieuw MO-ambtenaar Wendy Beukhof, maar nu in haar rondschijven van 22 september
2004: ‘Op dinsdag 21 september 2004 heeft het college van B&W van de gemeente Arnhem de
nota ‘Subsidieregelingen samenlevingsbeleid’ vastgesteld. Het betreft de ‘Subsidieregeling Arnhems Fonds Samenlevingsbeleid’ en de regeling ‘Subsidieregeling tijdelijke steun aan zelforganisaties’.
Beide regelingen zijn op dinsdag 6 juli door het college van B&W voor de periode van woensdag 7 juli tot en met vrijdag 20 augustus jongstleden vrijgegeven voor inspraak. Er is één
schriftelijke, positieve reactie binnengekomen, waarin alleen werd opgemerkt de regelingen tijdig en voldoende te evalueren. De regelingen zullen periodiek en voor het eerst in de 2 e helft
van 2006 geëvalueerd worden. Verder kwamen er vooral telefoontjes van organisaties die
ideeën hadden en die wilden bespreken of wilden weten wanneer zij hun subsidieaanvragen in
konden gaan dienen.’
Een datum voor behandeling van de beide regelingen in de gemeenteraad staat niet vermeld in
de brief, maar zoals in een eerder hoofdstuk al aangegeven, valt van de kant van de fracties weinig bezwaar meer te verwachten.

Autovrije Dag een succes
Na een moeizame start twee jaar eerder, waarbij het Platform zelfs een brandbrief richting gemeentebestuur zond
om minder bureaucratisch te werk te gaan en de initiatiefnemers van de Autovrije Dag beter te ondersteunen, meldt
Herman Belgers van Milieudefensie Arnhem op 27 september 2004 dat de editie van dit jaar een succes is geworden:
‘Zondag 26 september had Arnhem haar tweede autovrije
dag. Tijdens de openingstoespraak liet Nicole Kleine Middelink, voorzitter van de Initiatiefgroep Autovrije dag Arnhem, de toehoorders op de Zypendaalseweg weten, verheugd te zijn over de groeiende deelname aan deze dag.
‘Zowel het aantal straten als deelnemende organisaties is
toegenomen’. Kern van haar betoog was ’durf te kiezen’. De auto kan best een dagje zonder
ons, maar kunnen wij wel een dag zonderde auto? Dat dat heel goed mogelijk is, laat de autovrije dag ons zien. Electrische fietsen, ligfietsen, openbaar vervoer, een fietstaxi: de oplossingen
liggen voor het oprapen. Het enige dat wij hoeven te doen is daadwerkelijk te kiezen voor een
alternatief.’
Dat het onderwerp ‘autovrij’ of ‘autoluw’ in enkele jaren tijds toch behoorlijk aan belangstelling
heeft gewonnen, bewijst niet alleen de deelname aan de activiteiten op die dag door twee wethouders uit het college (Chris de Ronde van Milieu en Sjoerd Veenstra van Verkeer), maar ook
de inzet van het Watermuseum dat speciaal voor deze dag een buitenterras heeft ingericht, het
vervoersbedrijf Connexxion dat een informatiebus heeft geplaatst en het bedrijf Antec waar
elektrische fietsen kunnen word uitgeprobeerd. Behalve Milieudefensie nemen aan de organisatie van deze dag ook het Wereldnatuurfonds, het Binnenstadskoor, de LETSgroep Knooppunt
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Arnhem en de Fietsersbond deel. En het moet gezegd, de toezegging van de beide wethouders
dat het gemeentebestuur zich zal inzetten voor een waterstofbus, een één-eurobus, een bewaakte
fietsenstalling aan de Sonsbeekuitgang van het Centraal Station en gratis bewaakte fietsenstallingen in het centrum van de stad zijn waargemaakt.

Mayors for Peace
De campagne Mayors for Peace, met als doel een kernwapenvrije wereld, is in 1982 gestart
door Takeshi Araki, burgemeester van de Japanse stad Nagasaki. De campagne wordt in 2004
nieuw leven ingeblazen door Tadatoshi Akiba, burgemeester van Hiroshima, de andere stad in
Japan die in 1945 door een Amerikaanse atoombom werd getroffen. In zijn verklaring van 6
augustus 2004 wijst hij de wereldbevolking op het drama dat zich in Japan nog dagelijks afspeelt als gevolg van de nucleaire straling. In zijn vredesverklaring doet hij een klemmend beroep op de kernwapenmogendheden om tot afschaffing van oorlog in het algemeen en van kernwapens in het bijzonder te komen: ‘Het leidt ertoe dat de egocentrische wereldvisie van de
regering van de VS extreme vormen aanneemt. De VS heeft het onderzoek naar kleinere en meer
‘bruikbare’ kernwapens hervat waarbij de Verenigde Naties als fundament van internationale
wetgeving worden genegeerd. Op andere plekken in de wereld kennen de ketens van geweld en
wraak geen eind: het vertrouwen op geweldsversterkende terreur en Noord-Korea, dat onder
andere, zich een weg koopt in de waardeloze politiek van ‘nucleaire veiligheid’ zijn saillante
symbolen van onze tijd.’
Burgemeester Akiba benadrukt in zijn verklaring andermaal de
noodzaak om atoomwapens uit te bannen en daartoe de campagne met alle vreedzame middelen te versterken om in 2020
een wereld zonder kernwapens te kunnen realiseren. De negen
kernmachten in de wereld trekken zich niet veel aan van de woede en wanhoop van de Japanse burgemeester, maar toch zal tien
jaar later blijken dat deze negen landen steeds verder geïsoleerd
raken naarmate de kernwapenvrije landen in de wereld zich verenigen en van de kernmachten eisen dat zij zich houden aan het
Non-Proliferatie Verdrag. In dit in 1968 tot stand gekomen
verdrag is afgesproken om langs de weg van beperking tot
afschaffing van kernwapens te komen. Het Platform zal daar nog een bescheiden rol in spelen,
zoals we later zullen zien. De oproep van burgemeester Tadatoshi Akiba bereikt het Platform in
augustus 2004 en het Platformbestuur richt zich tot burgemeester Pauline Krikke met het verzoek om haar naam te zetten onder de oproep. Voorzitter Ed Bruinvis in zijn brief van 17 december 2004 aan de burgemeester: ‘Via de Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) en de Nederlandse Steuncampagne Mayors for Peace, bereikte ons onlangs de
oproep van de heer Akiba, burgemeester van Hiroshima, om wereldwijd aandacht te schenken
aan de noodzaak tot afschaffing van atoomwapens. Kort en goed komt de campagne van de heer
Akiba erop neer, dat zoveel mogelijk burgemeesters in de wereld zich tegen kernwapens uitspreken voorafgaande aan de toetsing van het Non-Proliferatie Verdrag mei komend jaar in
New York. Als bijlage doe ik u hierbij een artikel toekomen waarin de coördinator van de Nederlandse steuncampagne de achtergronden van het initiatief van burgemeester Akiba schetst.
Verder voeg ik - ten overvloede wellicht - een kopie bij van bewuste brief van burgemeester
Akiba.
Arnhem is een van de 8 gemeenten in Nederland die zich in de jaren 80 heeft gecommitteerd
aan het streven om kernwapens wereldwijd af te schaffen. De stad werd in 1982 lid van de
Wereldunie van Vredessteden en profileerde zich in 1986 als kernwapenvrije gemeente. In datzelfde jaar ontving de gemeente de Prijs van de Raad van Europa voor haar inzet op vredesonderwerpen en een jaar later kreeg Arnhem de VN-prijs als ‘Peacemessenger’. Uw voorgangers, de heren Drijber en Scholten, hebben Arnhem als lidgemeente van de Union des Villes
Martyrs door de jaren heen een prominente plaats bezorgd waar het ging om het onder de
aandacht brengen van de gevolgen van oorlogsgeweld. Kortom, Arnhem heeft een rijke traditie
op vredesgebied, een traditie die de moeite van het in stand houden waard is.
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Bovendien heeft de gemeente met al haar inzet het gelijk aan haar zijde gekregen, toen het
Internationaal Hof in Den Haag in de jaren 90 het dreigen en het bezit van kernwapens als
strijdig verklaarde met het internationaal recht.
Het Platform Arnhem Mondiaal heeft zich op zijn bijeenkomst van 24 november j.l. uitgesproken voor het ondersteunen van de campagne Mayors for Peace. Als raadgevend orgaan voor
het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid, maakt het Platform bij dezen gebruik van zijn
adviesfunctie door u te verzoeken gehoor te willen geven aan de oproep van uw collega de heer
Akiba en om als burgemeester van Arnhem zijn oproep tot de wereld mede te ondertekenen.
Desgewenst ben ik u graag van dienst met het nodige archiefmateriaal over genoemde vredesinitiatieven van de gemeente Arnhem ter onderbouwing van uw standpunt.’
In 2005 zal burgemeester Pauline Krikke inderdaad tot ondertekening van de oproep van burgemeester Akiba van Hiroshima overgaan, waarmee ook Arnhem – samen met 144 andere gemeenten in ons land – terug te vinden is op de lijst van Mayors for Peace. Daarmee herbevestigt
zij de ondertekening van het gemeentebestuur die onder burgemeester Job Drijber in 1986
plaatsvond.

Hoofdstuk 8

Het aanstellen van een secretaresse kost geld
Valt er op de Platformvergadering van 13 oktober 2004 veel positiefs te melden over initiatieven rond vredesvraagstukken en duurzaamheid in Arnhem, het tegenovergestelde blijkt helaas in deze oktobermaand ook het geval te zijn. Het Platform bereikt namelijk van gemeentewege (via contactambtenaar Theo Breeuwer) het bericht dat het budget voor het Platform door
besteding aan andere doelen voor de rest van het jaar is uitgeput. Het is niet de eerste keer dat
het Platform wordt geconfronteerd met gemeentelijke grepen uit de kas van het vredes- en ontwikkelingswerk. Uit de notulen van de
vergadering van die 13e oktober: ‘Aris
heeft aan de hand van de overboekingenlijst van de dienst MO een financieel overzicht gemaakt van uitgaven en reserveringen van het Platform. Allereerst bleek
daaruit dat de gemeente een lidmaatschap
is aangegaan van 3 landelijke platforms
(Turkije, Marokko en Suriname), waarvan
de contributie ten laste is/wordt gebracht
van het Platformbudget. Niet erg netjes om
dat buiten ons om te doen en helemaal vervelend waar het onze projectbegroting betreft. Er valt
voor de periode oktober/december niets meer te besteden en voor 2005 wordt het te besteden
budget nog kleiner dan het al was. Ed en Aris hebben hier op 11 oktober een gesprek over gehad met Theo Breeuwer: de gemeente stelt zich op het standpunt dat het Vront-terrein nu inclusief initiatieven met herkomstlanden is en dat het Vront-budget gemeentegeld is waaruit sec het
functioneren van het Platform wordt betaald en geen overige projecten meer worden gefinancierd behalve de overeenkomsten met Conkim en St. Arnhem-Lima.’
Dat laatste was het Platform uiteraard bekend want daar is in de voorbije jaren al menige discussie met het gemeentebestuur over gevoerd. Maar dat ook onder een nieuw college met een
wethouder die zich zo respectvol over het Platformwerk heeft uitgelaten, ook deze handelwijze
buiten medeweten van het Platform wordt uitgevoerd, wekt toch wel verbazing.
Tot overmaat van ramp bericht Bert van Swam van het reïntegratiebureau Kliq dat de aanstelling van Afina van de Pol om een financiering vraagt die het vijfvoudige is van wat de gemeente
Arnhem tot dat moment kwijt is aan detachering van werknemers op WIW-basis.

Arnhem Mondiaal

627

Stichting Doca

Brief aan de wethouder
Al met al is het voor het Platformbestuur aanleiding om weer eens in de pen te klimmen en verantwoordelijk wethouder Sjoerd Veenstra om uitleg te vragen. Uit de brief van 23 oktober 2004
van Platformvoorzitter Ed Bruinvis aan de wethouder: ‘De constatering dat met het bekostigen
van twee nieuwe VNG-lidmaatschappen (Marokko Platform en Suriname Platform) de financieringsruimte binnen het Vront-budget met ingang van oktober geheel is opgebruikt. Alle nu nog
binnenkomende subsidieaanvragen kunnen om die reden niet in behandeling worden genomen,
terwijl voor lopende projectfinanciering binnen het Platform ook geen geld meer beschikbaar
is.’ En vervolgens als tweede constatering: ‘De vaststelling dat de bijdrage uit het Vront-budget
die gereserveerd staat voor het in dienst hebben van een secretaresse op WIW/ID-basis (€ 3.000
op jaarbasis), bij lange na niet meer voldoende blijkt nu de arbeidsbemiddeling in handen is gelegd van private reïntegratiebureaus in plaats van voorheen St. Werk & Scholing.’
Wetend dat Sjoerd Veenstra als wethouder uit de lokale partij Zuid Centraal nog niet over de bestuurlijke ervaring beschikt om snel en efficiënt op dit soort ambtelijke problematiek in te kunnen spelen, doet de Platformvoorzitter hem een voorstel aan de hand: ‘Bedoelde administratieve
kracht beschikt over een WIW-verklaring en zou wellicht via de nog bestaande ID-regeling
rechtstreeks vanuit de gemeente bij MO kunnen worden gedetacheerd. Daartoe is inmiddels
overleg geweest met P&O en er is een verzoek uitgegaan richting de dienst IZ om te bezien wat
hierin mogelijk is. Ook hier zou het mes dus aan twee kanten kunnen snijden: het Vront-budget
is toereikend om iemand op die basis aan te nemen, terwijl er iemand uit de uitkering wordt geholpen. Concreet (en urgent) de vraag: wat kan hier ter stimulering van een positief besluit
worden ondernomen? Ik hoop, Sjoerd, dat je de tijd vindt om op deze beide vraagstukken in te
gaan. Tot meedenken bereid en met vriendelijke groet.’

Aanstelling Platformsecretaresse blijft problematisch
Hoe goedbedoeld en op het oog eenvoudig het advies van de Platformvoorzitter ook mag zijn,
de oplossing van het ontstane probleem door de uitbesteding van detachering van werkzoekenden aan commerciële bureaus, laat lang op zich wachten. Zelfs zo lang dat Afina van de Pol een
maand later nog steeds haar werk niet kan doen en dus ook de Platformvergadering van 24 november aan zich voorbij moet laten gaan.
Ondertussen organiseert Stichting Arnhem-Lima, waar Afina van de Pol ook het bestuur moet
ondersteunen, een benefietconcert in samenwerking met het Arnhems conservatorium. De opbrengst van het concert dat op 25 november plaatsvindt, levert voldoende geld op om de inrichting te financieren van een kleuterschool in de wijk Villa
El Salvador in Lima waar de armsten van de stad wonen.
Drie dagen eerder, op 22 november, heeft in Bezoekerscentrum Sonsbeek een andere bijeenkomst plaatsgevonden
op het gebied van ontwikkelingssamenwerking die ook de
nodige gelden oplevert. Hierbij gaat het om de al eerdergenoemde Gesar Sherab school in Tibet, waar de Stichting
Arnhem-Tibet (voorheen Werkgroep Arnhem-Tibet) zich
voor inzet. Met een video-film over de vorderingen van de
bouw en een reisverslag door een van de bestuursleden van
de stichting, wordt overtuigend aangetoond dat acties van
deze orde en omvang nog steeds kans van slagen hebben in
een periode van tanende belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking.
Het zijn beide activiteiten waar een secretaresse in spe de
nodige organisatie-ervaring bij had kunnen opdoen. Nu
heef ze er hooguit als geïnteresseerde bezoekster kennis
van kunnen nemen.
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Na de wethouder naar de gemeenteraad …
Omdat een reactie van de wethouder uitblijft, besluiten de besturen van Stichting Arnhem-Lima
en het Platform om raadsleden te benaderen. Het is een noodgreep want de gemeenteraad heeft
wel andere dingen aan zijn hoofd, maar zowel de ergernis over de ontstane situatie als het vermoeden dat de kwestie rond de detachering van de Platformsecretaresse niet op zichzelf staat,
doet hen die stap zetten. Op 15 november vindt er een gesprek plaats met raadsleden van de
PvdA. Uit de notitie die de Platformvoorzitter ter voorbereiding van het gesprek maakt: ‘Al 2½
maand stagnatie secretariaatswerk Platform en Arnhem-Lima. Werkplek bij MO al 2½ maand
ongebruikt. Afina onder meer door dtp-kwaliteiten als zeer geschikt bevonden. Beschikt bovendien over WIW-verklaring. Is herintredende moeder en wil graag bij beide organisaties aan de
slag, maar loopt vast in regelgeving.’
Vier dagen later ontvangen beide besturen een brief van Bern Lauriks, hoofd van de sector Welzijn, Educatie en Sport van de gemeente Arnhem die in maar liefst drie pagina’s op de kwestie
van het Platformbudget als de secretariële ondersteuning ingaat. De afbouw van de subsidies
van zowel Stichting Conkim en Stichting Arnhem-Lima (respectievelijk naar € 0 na 2005 en naar € 2.300 per jaar) als het
Platform (€ 5.000 per jaar mits het Platform zich inzet voor de
gemeentelijke projecten in herkomstlanden) komt aan de orde,
maar ook de stagnerende aanstelling van de secretaresse: ‘Rest
mij nog te reageren op de specifieke problematiek met betrekking tot de administratieve-secretariële ondersteuning. Met de
veranderende regelgeving met betrekking tot de ID en WIWdienstverbanden komt uw organisatie inderdaad ineens voor
een lastige en onvoorziene keuze te staan. In de begroting is
opgenomen een bedrag van circa 3.000 euro voor een WIWkracht. Deze zomer is gebleken dat er heel andere tarieven
gaan gelden voor een WIW/ID-er en dat aan een ID-nieuwe
regeling weer andere nadelen kleven. Op dit moment zijn er
geen additionele middelen beschikbaar om het probleem van
de ondersteuning op te lossen, zoals u in uw brief voorstelt.
Derhalve zult u een oplossing binnen de gestelde begroting moeten gaan vinden, bijvoorbeeld
met behulp van een vrijwilliger en/of een vrijwilligersvergoeding.’
De besturen van beide organisaties staan perplex. Met één pennenstreek wordt de hele procedure rond de aanstelling van een secretaresse tenietgedaan. Is enkele weken tevoren nog door de
dienst Maatschappelijke Ontwikkeling bevestigd dat een werkplek en een pc ter beschikking
staan van een administratieve kracht, nu komt uit diezelfde dienst het bericht dat Platform en
Stichting Arnhem-Lima maar uit moeten kijken naar een vrijwilliger en dus ook maar moeten
zien hoe die inzet gefinancierd wordt. Dat er met de aanstelling van Afina van de Pol stappen
zijn gezet die niet zomaar teruggedraaid kunnen worden, wordt door het sectorhoofd genegeerd.
Sterker nog, ook de adviesrol van het Platform wordt in deze brief ontkend: ‘In de afgelopen
jaren is sprake geweest van een open overleg tussen gemeente en het Platform met betrekking
tot bestedingen uit het VRONT-budget. Het is echter niet zo dat uw Platform rechten heeft in
dezen of sterker nog beslissingsbevoegd is of zou zijn. Uw opmerkingen dat de gemeente niet
netjes handelt zijn daarom niet in overeenstemming met de feitelijke situatie.’
Het kan zijn dat het sectorhoofd de geschiedenis van het Platform Arnhem Mondiaal niet goed
kent, maar de adviesrol die het Platform is toegekend is een raadsbesluit geweest en kan dus alleen door een nieuw raadsbesluit ongedaan worden gemaakt. Wil het Platform die adviesfunctie
naar behoren kunnen uitoefenen, dan dienen voorstellen van de kant van het gemeentebestuur
op VRONT-terrein dus tijdig aan de Platformleden kenbaar te worden gemaakt en komt het niet
te pas om die zonder het Platform in kennis te stellen uit te voeren.
Het lijkt – terugblikkend – een verhaal zonder eind te worden, maar het maakt duidelijk dat
bureaucratie niet alleen dodelijk is voor onderlinge verhoudingen op welk niveau ook, maar dat
ambtenarij de dood in de pot is voor samenwerking. Vooral dit laatste hebben de Platformleden
zeer tegen hun zin – en pas na jaren – moeten accepteren.
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… en opnieuw naar de gemeenteraad …
Aangedaan door het standpunt van de gemeente Arnhem zoals verwoord in de brief van sectorhoofd Bern Lauriks, besluit het Platformbestuur zich opnieuw tot leden van de gemeenteraad te
wenden, maar nu tot allen tegelijk. Uit het rondschrijven van de Platformvoorzitter aan de fracties: ‘Bij tijd en wijle informeer ik u namens het Platform Arnhem Mondiaal elektronisch over
actuele kwesties die de gemeente aangaan. In het contact dat ik onlangs met enkele raadsleden
had, heb ik mijn zorg uitgesproken over het feit dat de instroom van ID-banen in de sectoren
welzijn, educatie, sport - inclusief ons vredes- en ontwikkelingswerk - met ernstige stagnatie te
kampen krijgt. De reden daarvoor is dat na het faillissement van Werk & Scholing de gesubsidieerde arbeid wordt geregeld via 5 reïntegratiebureaus (Kliq, Agens, Sagenn, Ekdé Mobiliteit
& Werk en Job Coach Company), die met de gemeente een prestatiecontract van een jaar zijn
aangegaan. Deze bureaus berekenen daarvoor een commercieel tarief dat het budget van vele
instanties ver te boven gaat. Het gevolg daarvan is dat ID-ers en WIW-ers de instantie wel uitstromen, maar dat er geen nieuwe instroom meer gefinancierd kan worden, waardoor projecten
in genoemde sectoren niet langer kunnen worden uitgevoerd.
Als voorbeeld moge de huidige situatie dienen rond de aanstelling van de nieuwe secretaresse
bij het Platform Arnhem Mondiaal en de Stichting Arnhem-Lima. Al 10 jaar werken beide organisaties gezamenlijk mee aan het gemeentelijk reïntegratiebeleid, door om de 1 à 2 jaar een administratieve kracht aan te nemen op WIW-basis. Deze persoon wordt gedetacheerd bij de
dienst MO en krijgt werkbegeleiding vanuit beide organisaties. Vanuit het Vront-budget wordt
3.000 euro op jaarbasis bijgedragen aan de kosten. Voorheen verliep de aanname van deze administratieve kracht via Werk & Scholing. Op onze vacature voor een nieuwe secretaresse kregen wij via Kliq een administratieve
kracht aangeboden die per 1 september
bij ons aan de slag zou kunnen. Totdat
ons bleek dat Kliq daarvoor een tarief
in rekening wilde brengen van ruim
14.000 euro per jaar. Navraag bij
ande-re bureaus leverde een soortgelijk
be-drag op, het vijfvoudige dus van het
gangbare tarief en vanuit het Vrontbudget niet te financieren.
De situatie is nu als volgt. Een alleenstaande moeder van 50 krijgt de kans
tot reïntegratie na jaren arbeidsloos te zijn geweest. Zij is enthousiast voor de baan, beide
organisaties zijn vanwege haar kwaliteiten enthousiast om haar aan te nemen. De gemeente kan
weer iemand van de lijst werkzoekenden schrappen. Er staat al vanaf 1 september een werkplek
klaar bij de dienst MO. Er is 3.000 euro binnen het Vront-budget gereserveerd. Maar de aanname kan niet worden gerealiseerd, omdat het tarief met een factor vijf gestegen is.
Op voorstel van bewuste raadsleden zal ik namens het Platform inspreken op de bijeenkomst
van de commissie Economische en Sociale Zaken van 29 november a.s. voor een verdere toelichting op deze kwestie. Maar middels deze weg leek het mij goed om u nu reeds op deze ontwikkeling te wijzen.’
… en naar de raadscommissie
Wat zich naar aanleiding van de rondzendmail van 28 november in de gemeentelijke burelen
heeft afgespeeld is niet goed meer te reconstrueren, maar feit is dat er binnen de gemeenteraad
van een groeiende ontevredenheid sprake is over de contracten die met de vijf reïntegratiebureaus zijn aangegaan. Dat blijkt uit de reacties tijdens de bijeenkomst van de raadscommissie
Economische en Sociale Zaken die op de avond na de rondzending van de Platformvoorzitter
wordt gehouden. Die ontevredenheid is ook niet zo verwonderlijk want ook binnen andere gemeentelijke afdelingen waar met ID-ers wordt gewerkt – vooral binnen de sector Welzijn –
wordt met lede ogen aangezien hoe die bureaus zich verrijken met hun bemiddeling, terwijl de
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rekening daarvan bij de gemeente wordt neergelegd. Bovendien blijkt het nodige af te dingen op
de kwaliteit van die bemiddeling, want in hun streven om zoveel mogelijk werkzoekenden op
tijdelijke werkplekken te krijgen en daarmee op kwantiteit te scoren, laat de kwaliteit nogal eens
te wensen over. Dat kan ook het Platformbestuur vaststellen na gesprekken met de twaalf gegadigden voor de secretaressefunctie bij het Platform. Kandidaten die absoluut niet voldoen aan de
met de bureaus overeengekomen criteria, worden toch door hen als geschikte sollicitanten gepresenteerd.
Echter, als een konijn uit de hoed tovert de gemeente een nieuwe constructie tevoorschijn: de
Individuele Plaatsingsbevorderende subsidie, kortweg IP. Ambtenaar Jeanne Scholte van de
dienst Inwonerszaken informeert de Platformvoorzitter erover in een e-mail van 20 december
2004: ‘Je ziet het al staan in Onderwerp, ID is niet meer mogelijk dus nu IP (Individuele Plaatsingsbevorderende subsidie). Om je alvast een idee te geven vind je bijgevoegd een aanvraagsetje voor deze subsidie (in een later stadium in te vullen door werkgever en casemanager Bemiddelingsteam). Ik heb aan de teamleider van het Bemiddelingsteam gevraagd een casemager
van het Bemiddelingsteam contact met jullie te laten opnemen.
Als alles ingevuld is kan het naar Wilco Polman. Hij bepaalt afhankelijk van jullie informatie
hoe lang Afina v.d. Pol nodig zal hebben om gekwalificeerd genoeg op de reguliere arbeidsmarkt toe te treden. Met andere woorden, als in jullie begeleidingsplan staat dat ze alleen maar
ingewerkt hoeft te worden dan krijg je hooguit een maand of drie subsidie, maar laat je haar
scholing volgen van bv. 2 jaar dan is dat de duur van de subsidie.
Je schrijft dat jullie een scholings/begeleidingsplan hebben dat de maximale looptijd van de IPsubsidie (3 jaar) beslaat. Als dat goedgekeurd wordt, zou je (ongeveer) in jaar 1 € 19.000, in
jaar 2 € 17.000 en in jaar 3 €15.000 subsidie ontvangen. De casemanager van het Bemiddelingsteam kan je vertellen met welke werkgeversposten je verder rekening moet houden.’
Het Platformbestuur laat over dit aanbod uiteraard geen gras groeien en een week later ligt het
aanvraagformulier voor deze nieuwe IP-subsidie ingevuld en voorzien van een begeleidingsplan
op het bureau van de betreffende ambtenaar in de hoop dat Afina van de Pol nu eindelijk aan de
slag kan.

Hoofdstuk 9

Van Zuid-Afrika tot Peru
De door het gemeentebestuur gevolgde werkwijze bij het aangaan van stedenbanden met zogeheten herkomstlanden en het tegelijkertijd laten vallen van betrokkenheid bij de stedenbanden
en jumelages die er in Arnhem al zijn, leidt niet alleen bij het Platformbestuur tot wrevel. Ook
bij de stichting Conkim (voluit Co-operation between The Netherlands and Kimberley), en de
Stichting Arnhem-Lima valt de gemeentelijke distantiëring slecht. Dit leidt bij het Conkimbestuur zelfs tot een ingrijpend besluit.
Op 8 november 2004 schrijft Gerard Velthuizen, voormalig wethouder van de gemeente Arnhem, maar nu in zijn functie van voorzitter van de stichting Conkim namelijk aan B&W van
Arnhem: ‘Wethouder Veenstra heeft vorig jaar in een gesprek met een delegatie van Conkim
duidelijk aangegeven niet verder te willen met nieuwe projecten in Kimberley, tijdens het gesprek van 3 november heeft hij dat nogmaals bevestigd. De keuze heeft als reden dat Arnhem
zich concentreert op herkomstlanden. Wij hebben kennisgenomen van de motie van uw gemeenteraad van 13 februari 2003 en van de beslissing van uw college van 9 september 2003. Het
project (GSO) waarin de gemeente participeerde is als bekend per 1 september jl. beëindigd en
er wordt een eindrapportage opgesteld richting VNG.
Het afhaken van de gemeente Arnhem vormde voor ons – en voor onze projecten in Kimberley –
echter een grote bedreiging. Het voortbestaan van onze relatie met de mensen in Kimberley
stond op het spel, evenals het onderdak bij de VNG. Daarom heeft binnen Conkim een bezinning
over de toekomst plaatsgevonden. Wij hebben u gemeld dat Conkim erin is geslaagd een andere
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gemeente te interesseren voor het vervolgproject. Wij zijn verheugd dat daarmee ook de voortgang van de vele activiteiten ten behoeve van Kimberley een vervolg kunnen krijgen.’

Stedenband met Kimberley
Als werkgroep in Arnhem opgericht in 1992 en tot uitvoering gekomen in samenwerking met de
gemeenten Nijmegen, Rheden, Ubbergen en Wageningen – en met actieve ondersteuning vanuit
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) – is het triest om vast te stellen dat die
relatie twaalf jaar later uiteenvalt. Alsof met de officiële afschaffing van de apartheid in ZuidAfrika in 1990 de problemen in dat land tot het verleden zouden behoren. In de brief die voorzitter Gerard Velthuizen aan de gemeente Arnhem schrijft, staat ook de gemeente genoemd die
bereid is om de kar verder te trekken: Grave. Opnieuw Gerard Velthuizen in zijn brief aan
B&W van Arnhem: ‘Grave is mede in beeld gekomen omdat het een vestigingsgemeente is van
een van de deelnemende woningcorporaties. Op 5 juli 2004 hebben wij een Memorandum of
Understanding (MOU) afgesloten met het gemeentebestuur van Kimberley. In de MOU is de
vermoedelijke inzet van Grave opgenomen.’
De brief van de Conkim-voorzitter eindigt echter – en om begrijpelijke – redenen in mineur:
‘Tijdens het komende bezoek in december aan Kimberley zullen wij de hartelijke groeten overbrengen van de burgemeester van Arnhem aan het gemeentebestuur van Kimberley. Voor het
overige zullen wij het erbij laten omdat het niet aan ons is te formuleren wat het stedencontact
Arnhem-Kimberley verder nog betekent. Dat is aan U.’
Met dit schrijven zou de kwestie afgesloten kunnen zijn en zou de verdere oriëntatie op
Kimberley in samenwerking met de gemeente Grave kunnen plaatsvinden. Doch het Conkimbestuur meent er goed aan te doen de kwestie nog eenmaal binnen de gemeente aan de orde te
stellen. Voorzitter Gerard Velthuizen in zijn brief van 31 december 2004 aan de leden van de
gemeenteraad van Arnhem: ‘Op 8 november 2004 hebben wij een brief gezonden aan uw
College van Burgemeester en Wethouders over de relatie tussen de gemeente Arnhem, Conkim
en de gemeente Sol Plaatje (Kimberley). Deze brief was een vervolg op het gesprek over dit
onderwerp dat op 3 november op ons verzoek heeft plaatsgevonden. Volledigheidshalve sturen
wij u een kopie van die brief als bijlage bij deze brief.
Het blijft betreurenswaardig dat
de gemeente Arnhem op geen
enkele manier betrokken wil zijn
bij de voortgang van de verschillende projecten in Sol
Plaatje. Dit is echter een politieke keuze waarin wij ons als
onafhankelijke stichting (NGO)
niet willen en kunnen mengen.’
Gemakshalve verwijst de Conkim-voorzitter naar de website
van de stichting voor verdere
informatie, maar het is duidelijk dat hij de raadsleden wil confronteren met de gevolgen van de
politieke besluitvorming in de Arnhemse raad: ‘Onze verwachtingen voor het invullen van de
vriendschappelijke relatie tussen de beide gemeenten zijn niet hooggespannen. Wij hebben tijdens een recent bezoek (december 2004) de hartelijke groeten van de burgemeester van Arnhem
aan de collega van Sol Plaatje overgebracht. Tot zover konden wij na het gesprek met Uw college van Burgemeester en Wethouders gaan. Het zal geen van de leden van uw Raad verbazen
dat de delegatie dit als een bijzonder ongemakkelijke situatie heeft ervaren. U zult zich de reactie van Sol Plaatje op de keuze van uw Raad en uw College kunnen voorstellen. Tijdens datzelfde bezoek heeft tevens een verdieping van de relatie tussen Grave en Sol Plaatje plaatsgevonden. Zeer tot tevredenheid van onze vrienden in Sol Plaatje.’
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Stedenband met Lima
Niet alleen bij de stichting Conkim overheerst de teleurstelling en de wrevel over het door het
Arnhemse gemeentebestuur gewijzigde ontwikkelingsbeleid. Ook het bestuur van Stichting
Arnhem-Lima ervaart deze drastische koerswijziging als een slag in het gezicht. Voorzitter
Hans Suurmond is er duidelijk over wanneer hij aan het
begin van het benefietconcert voor de wijk Villa El Salvador in Lima, op 25 november 2004, zijn gehoor
toespreekt: ‘Deskundigen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking zijn het erover eens dat relaties tussen Arnhem en Lima zorgen voor een versterking van de
legitimiteit van ontwikkelingsinspanning van overheden.
Wij vinden het dan ook diep triest dat de gemeente Arnhem het laat afweten in de ondersteuning van ons werk.
Vele jaren konden we aan onze geldgevers vertellen dat
er niets aan de strijkstok bleef hangen omdat de gemeente onze organisatiekosten betaalde. En vele jaren
konden we ons inkomsten zien groeien dankzij de stimulerende werking van de verdubbelingsafspraak. We gaan
natuurlijk niet bij de pakken neerzitten. Daarvoor is onze
persoonlijke betrokkenheid te groot en daarvoor is er
nog te veel werk aan de winkel.’
Met deze slotwoorden houdt de voorzitter de moed er
nog in, maar de ingenomen distantie van de gemeente
Arnhem tot ook deze stedenband is ongetwijfeld een bittere pil voor de dan al vijftien jaar aan
de weg timmerende stichting.

Hoofdstuk 10

Noodopvang en natuurrampen
Het jaar 2005 gaat wat het plaatselijke vredes- en ontwikkelingswerk betreft voortvarend van
start, met die beperking dat er op de Platformvergadering van 5 januari slechts drie leden aanwezig zijn. De overige vertegenwoordigers zijn met vakantie, ziek of op bezoek bij de burgemeester die een nieuwjaarsreceptie houdt. Tot discussie en het doornemen van elkaars activiteiten komt het in deze vergadering dan ook niet. Wel meldt Aris Kon namens de stichting
Vrienden van de Wereldwinkel dat de wereldwinkel in de Kortstestraat in de steigers staat vanwege een lekkend dak en dat er geld nodig is om de aannemer te betalen. Het pand zelf is door
de wereldwinkel voor een schappelijke prijs overgenomen van de gemeente die het jarenlang in
een gedoogconstructie had laten gebruiken maar er niet of nauwelijks onderhoud aan pleegde
met lekkages als gevolg. Dankzij een inzamelingsactie van de aan de wereldwinkel gelieerde
stichting Vrienden van de Wereldwinkel komt het geld er en zelfs meer dan dat: de noodzakelijke herinrichting van de wereldwinkel kan er tevens mee worden gefinancierd.
Een dag eerder heeft de gemeente bekend gemaakt dat de noodopvang voor uitgeprocedeerde
asielzoekers in Arnhem wordt verlengd. Ambtenaar Paulien Toonen van de dienst Inwonerszaken in haar rondschrijven: ‘Op 16 december 2003 heeft het college van B&W besloten een
tijdelijke noodopvang voor (circa 25) uitgeprocedeerde asielzoekers in de gemeente Arnhem in
te richten, verder te noemen de ‘Noodopvang Arnhem’. Voor de uitvoering en coördinatie van
de Noodopvang Arnhem is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Stichting
Noodopvang Wageningen (SNOW).’
Het gaat hierbij om de opvang van op dat moment zestien personen die wel rechtmatig in
Nederland verblijven, maar geen recht hebben op opvang. Het bijspringen door Nederlandse
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gemeenten in dit soort schrijnende situaties staat op gespannen voet met het overheidsbeleid
waar de richtlijn is, dat mensen van wie de asielaanvraag is afgewezen, het land dienen te
verlaten. Maar, zoals Paulien Toonen in haar brief uitlegt, er is een groep asielzoekers die ‘een
‘herhaald verzoek tot verblijf’ hebben ingediend waarvan een inschatting is gemaakt dat dit
verzoek kansrijk is.’
Behalve bij dit soort beroepszaken is er tevens sprake van ‘uitgeprocedeerde asielzoekers die
wel meewerken aan hun terugkeer, maar die feitelijk (nog) niet uitwijsbaar zijn, omdat zij – buiten hun schuld – (nog) niet over de benodigde bescheiden beschikken (en meer voorbereidingstijd nodig hebben).’
Of, nog ingewikkelder, waarbij het gaat om ‘asielzoekers die rechtmatig in Nederland
verblijven, maar – buiten hun schuld – geen recht hebben op reguliere noodopvang.’
En dan is er ook nog een groep asielzoekers ‘wier opvang medisch noodzakelijk is’, maar dan
moet het wel weer de situatie betreffen dat ‘er geen alternatieve opvang beschikbaar is en betrokkenen nog niet eerder van de noodopvang gebruik hebben gemaakt.’
Menen uitgeprocedeerde asielzoekers die aan al deze voorwaarden voldoen eindelijk recht te
hebben op noodopvang, dan komen er nog drie voorwaarden om de hoek kijken, want het moet
dan gaan om hen die ‘laatstelijk in een reguliere opvangvoorziening (AZC, COW, ZZA of ROApand) in Arnhem hebben verbleven’ of die, indien het om voorheen minderjarige asielzoekers
(zogeheten Ama’s) gaat, ‘onder de voogdij van het Nidos hebben gestaan en het laatst in Arnhem hebben gewoond.’ En dan moet het bovendien nog gaan om ‘schrijnende humanitaire omstandigheden’ en moet de betrokkene tevens bereid zijn om inspanningen te verrichten gericht
op vertrek of indien sprake is van ‘een
realistisch perspectief voor op-vang in de
reguliere voorzieningen.’
Het moet voor een asielzoeker die uit een
land komt waar alleen een dorpshoofd enige regelgeving voorschrijft, een niet te bevatten woud aan voorwaarden zijn, waar hij
of zij alleen nog maar verward en ontmoedigd bij kan staan kijken. Maar dat alles is
om, zoals in de rondzendbrief staat, te
‘voorkomen dat asielzoekers die rechtmatig
in Nederland verblijven, op straat moeten
Asielzoekerscentrum Vreedenburgh (Arnhem-Zuid) overleven.’
Goedkoop is de noodopvang overigens niet. De dienst Inwonerszaken heeft becijferd dat de
totale kosten over heel 2005 neerkomen op € 141.898,-.
Het Platform heeft op dat moment geen directe bemoeienis met het wel en wee van asielzoekers
en asielzoekerscentra in Arnhem, maar vanuit verschillende bij het Platform aangesloten organisaties als de Raad van Kerken, de stichting Doca en Amnesty-Arnhem is er wel een actieve betrokkenheid bij de opvang van vluchtelingen. Niettemin zal er door de jaren heen een kloof
blijven bestaan tussen het Platform en andere welzijnsorganisaties in Arnhem enerzijds en deze
groep tijdelijke bewoners van de stad anderzijds.

Eerste ronde Arnhems Fonds Samenlevingsbeleid
Een onderwerp dat in de voorgaande hoofdstukken al meermaals aan de orde is gekomen is het
Arnhems Fonds Samenlevingsbeleid. Hoewel moeizaam op gang gekomen vanwege de controverses rond de manier waarop de gemeente dit fonds instelde, meldt de dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling in deze beginweek van het nieuwe jaar dat de eerste subsidieronde succesvol is
afgesloten. De beoordelingscommissie (overigens zonder allochtone leden) heeft 32 aanvragen
beoordeeld, zo meldt de dienst aan de raadscommissie Welzijn en Volksgezondheid. Daarvan
zijn 10 aanvragen gehonoreerd en 22 afgewezen omdat ze niet pasten binnen de doelstellingen
van het fonds, maar soms ook ‘omdat het reguliere taken van de aanvragers waren’ of omdat ze
nog niet concreet of origineel genoeg waren, maar soms ook omdat ze te weinig mensen
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bereikten of omdat er geen sprake was ‘van actieve participatie van doelgroepen.’ Niettemin is
er voor de 10 toegekende subsidies in deze eerste ronde een bedrag gemoeid van € 43.000,-. Zo
krijgt de Stichting Budo Sport een subsidie voor een bewegingsexperiment voor allochtone
vrouwen en ouderen en VluchtelingenWerk Gelderland Midden een subsidie voor een project
op het gebied van multiculturele kunstuitwisseling. Opvallend genoeg is er ondanks de gemeentelijke inzet gericht
op herkomstlanden maar één project dat in die richting
gaat, namelijk een project van de Stichting Samenleven
doe je zo: ‘Met dit project wil men een band tussen één of
meer scholen in Arnhem en Lelystad en één of meer scholen in Suriname tot stand brengen en onderhouden. Het
doel is om kennis op te doen van een multiculturele
samenleving en om de leerlingen van de scholen bewuster
te maken van de positieve kanten van een veelkleurige
samenleving. De scholen houden digitaal contact met elkaar en maken gebruik van ontwikkelde lespakketten, die
zoveel mogelijk in het normale onderwijsprogramma gebruikt worden. Als afsluiting gaan de leerlingen 10 dagen
naar Suriname en komt er dus een echte uitwisseling.’
Maar ook ten aanzien van dit onderwerp kan gesteld
worden dat er een forse distantie zal blijven bestaan tussen
het Platform en Platformorganisaties enerzijds en de instellingen die zich middels een beroep op het Arnhems Fonds Samenlevingsbeleid inspannen
voor een multiculturele samenleving anderzijds.

Natuurrampen
Dat de situatie in ontwikkelingslanden het gemeentebestuur ook weer niet geheel onberoerd laat
– al wordt het causale verband tussen de welvaart in de Westerse wereld en de armoedesituatie
in Derde Wereldlanden steevast genegeerd – laten de reacties in deze januarimaand zien op twee
natuurrampen die de landen rond de Indische Oceaan en Marokko in 2004 treffen.
De zeebeving die op 26 december 2004 plaatsvindt onder de Indische Oceaan, veroorzaakt drie
enorme vloedgolven (tsunami) die vooral de kuststreek van India, Thailand en Sri Lanka treffen.
Omdat het gebied geen (duur) waarschuwingssysteem heeft, in tegenstelling tot de landen rond
de Grote Oceaan, is er geen tijd om de bewoners van die gebieden tijdig te alarmeren. Er vallen
230.000 slachtoffers.
Een andere ramp betreft de aardbeving die op 24 februari 2004 het noorden van Marokko treft
en die met name slachtoffers maakt in het gebied rond de badplaats Al Hoceima. Hier vallen
meer dan vijfhonderd doden en driehonderd gewonden.
Het gemeentebestuur van Arnhem besluit op 25 januari 2005 – een jaar later (sic) – een bedrag
van € 20.000 beschikbaar te stellen voor de wedeopbouw van twee scholen in Al Hoceima.
Maar niet alleen omdat het een natuurramp betreft waar weinig tegen te doen valt behalve aardbevingsbestendig bouwen, maar ook omdat aldus de collegenota van die datum ‘de ondersteuning past in het vastgestelde samenlevingsbeleid, waarbij invulling wordt gegeven aan het
onderdeel versterking relatie met herkomstlanden.’
De financiële ondersteuning van de getroffenen van de tsunami waartoe het Arnhemse gemeentebestuur een week eerder besluit, is niet alleen ruimhartiger, maar komt ook dichter in de buurt
van de grensoverschrijdende betrokkenheid die het Platform al gedurende zijn hele bestaan propageert. Rob Gast, wethouder Financiën, in zijn brief van 19 januari 2005 aan de gemeenteraad:
‘Via dit schrijven informeren wij u dat tijdens de collegevergadering van 4 januari 2005 het
college heeft besloten één euro per inwoner te schenken ten behoeve van de hulp aan slachtoffers van de zeebeving in Azië. De benodigde middelen worden conform het B&W-besluit van
11 januari ten laste van de post ‘onvoorzien’ gebracht.
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Vervolgens heeft het college op 18 januari 2005 besloten om de resterende kosten van het
benefietconcert Arnhem voor Azië eveneens voor zijn rekening te nemen. Het gaat om een
bedrag van € 13.700 dat eveneens ten laste van de post ‘onvoorzien’ wordt gebracht. De kosten
die de gemeente vergoedt betreffen onder meer de
kosten van het personeel van Musis voor de artiestencatering. Het benefietconcert bracht meer
dan € 75.000 op.’
Het gemeentebestuur toont hiermee aan wel degelijk snel en efficiënt te kunnen handelen wanneer
het om de opvang van getroffenen aan de andere
kant van de aarde gaat. En wat die één euro betreft is dat precies het bedrag dat de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) als minimum
streefbedrag noemt dat gemeenten in Nederland
per inwoner ter beschikking zouden moeten
stellen voor vredes- en ontwikkelings-werk. Maar
dan wel structureel en jaarlijks …
Gevolgen van de tsunami in Azië in 2004

Hoofdstuk 11

Meevallers en tegenslagen
Wanneer de leden van het Platform Arnhem Mondiaal elkaar op 16 februari voor de tweede
keer in het nieuwe jaar treffen, zijn er met zeven deelnemers aanmerkelijk meer leden aanwezig
dan op die eerste vergadering in 2005, maar zijn er toch nog tien vertegenwoordigers afwezig.
Afina van de Pol is voor het eerst als de nieuwe Platformsecretaresse aanwezig en van haar hand
is het verslag waarin valt te lezen dat het eindelijk gelukt is om haar aanstelling te effectueren:
‘Afina is vanaf 1 januari formeel in dienst van het Platform, zij heeft een aanstelling voor 3
jaar, wordt gefaciliteerd door de dienst MO en betaald uit het fonds SWS-projecten. Zij werkt
primair voor Platform en Stichting Arnhem-Lima, maar kan als daar tijd en gelegenheid voor
is, ook bijspringen bij zaken die de afzonderlijke Platformorganisaties aangaan, zoals het ontwerpen van affiches en het bouwen van websites.’
De tevredenheid bij de Platformleden is groot dat het na zoveel inspanning uiteindelijk is gelukt
om haar in dienst te krijgen en ze krijgt tijdens de vergadering als welkomstcadeautje een doosje
voorgedrukte visitekaartjes van de voorzitter overreikt.
Voor het overige lijkt het jaar 2005 rustig te verlopen. Henny Beijer van de Raad van Kerken
Arnhem meldt dat Herman Boesveld tot nieuwe voorzitter is gekozen. Hij volgt George van
Rooij op die de Raad zes jaar lang leidde. De Stichting Internationale Jeugduitwisseling kondigt
een bezoek in juni aan van een groep deskundigen uit Duitsland, Polen, Roemenië en Hongarije
die werkzaam zijn in de kinderbescherming. Doel: onderlinge uitwisseling van ervaringen en
leren van hoe de kinderbescherming in Nederland is georganiseerd. Verder heeft de Stichting
Jumelage Arnhem-Croydon-Gera een verslag ingestuurd van het bezoek in december van een
delegatie uit Croydon, een stad waarmee Arnhem een officiële stedenband heeft, maar waar de
uitwisselingsactiviteiten in de loop der jaren op een zacht pitje zijn komen te staan. Stichting
Doca tenslotte meldt dat de twee maandelijkse publicaties Info Arnhem Mondiaal en Info Arnhem Duurzaam met ingang van het nieuwe jaar zijn geïntegreerd: ‘Ook in 2005 zal onze stichting weer een maandelijkse uitgave in deze reeks Info’s verzorgen, maar de Info zoals u die
kent, zal vanaf dit nieuwe jaar worden uitgebreid met thema’s op het gebied van lokale duurzame ontwikkeling. Daar zijn twee redenen voor.
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Op de eerste plaats is de jaarlijkse Lokale Duurzaam-heidsspiegel vervangen door de
vierjaarlijkse Duur-zaamheidsmeter. In dit nieuwe onderzoek
naar gemeentelijke vorderingen op het gebied van duurzame
ontwikkeling, zal meer nog dan voorheen de relatie met mondiale vraagstukken worden gelegd. Het integreren van de
maandelijkse Info Arnhem Duurzaam met de Info Arnhem
Mondiaal ligt dan ook voor de hand. Dit houdt in dat u behalve
de thema’s vredesvraagstukken, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking vanaf nu ook thema’s zult tegenkomen als
energievraagstukken, waterbeleid, sociaal beleid, leefbaarheid
in Arnhemse wijken en natuur- en milieueducatie. In alle gevallen blijft het echter gaan om lokale initiatieven door gemeentebestuur en burgers.
De tweede reden om beide Info’s samen te voegen tot een
nieuwe Info Arnhem Mondiaal is gelegen in het feit dat de gemeente Arnhem ook op het terrein van vredes- en ontwikkelingsbeleid bezuinigt. Samenvoeging van beide Info’s levert een
besparing op in verzendkosten.’

Verrassende motie
Mogen de eerste paar maanden van het nieuwe jaar dan een rustig beeld geven van het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk, anders wordt het in maart wanneer zowel bij het gemeentebestuur als in ‘het veld’ enige reuring ontstaat. De brief die Gerard Velthuizen als voorzitter
van de stichting Conkim op 31 december 2004 aan de gemeenteraad zond en die als een vorm
van afscheid opgevat kan worden, wordt drie maanden later alsnog een agendapunt in de gemeenteraad. Op de tweedaagse raadsbijeenkomst van 14 en 15 maart wordt namelijk tot verrassing van alles en iedereen een motie ingediend waarin het college wordt verzocht om de in het
verleden toegekende subsidies aan Conkim en Stichting Arnhem-Lima te handhaven. De motie
wordt ingediend door de fracties van PvdA, CDA, GroenLinks en Stadsbelang (tezamen 19 van
de 39 raadsleden) en na stemming aangenomen dankzij steun uit andere fracties. De uitslag
verandert op slag het perspectief voor beide stichtingen: ‘De Raad van mening dat het – zowel
voor de gemeente als voor de Arnhemse gemeenschap – nuttig is de relaties met Kimberley en
Lima voort te zetten en het georganiseerde vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem van aanzienlijke betekenis is voor de Arnhemse gemeenschap.’ Waarna de gemeenteraad als wens te
kennen geeft, zo luidt het voorstel, ‘dat de gemeente – met het oog op het verkrijgen van substantiële middelen voor het uitvoeren van projecten in Kimberley en Lima – doorgaat met het
zijn van intermediair tussen de uitvoerende stichtingen en de VNG. En de gemeente ook in de
toekomst bereid blijft (tegen de daarvoor bij de VNG geldende vergoedingen voor de gemeente)
medewerkers uit te zenden naar Kimberley en Lima. En dat het georganiseerde vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem op ondersteuning vanuit de gemeente moet kunnen blijven rekenen.’
Met tenslotte als voorgesteld besluit om ‘vanaf 2006 jaarlijks een bedrag van € 5.000,- toe te
voegen aan de post voor VRONT-beleid. En uit dit bedrag ondersteuning te blijven betalen voor
de organisatie van beide stichtingen. En genoemd bedrag te dekken uit de vrije ruimte die resteert na besluitvorming door de Raad ten aanzien van de Bezuinigingsvoorstellen 2006-2008.’
Is het raadsbesluit in eerste instantie dus een directe steun voor de stichting Conkim en Stichting
Arnhem-Lima, de twee regels waarin wordt benadruk dat ‘het georganiseerde vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem van aanzienlijke betekenis is voor de Arnhemse gemeenschap’ moet
ook voor het Platform een opsteker zijn. In die zin dat er van raadszijde na jaren weer eens een
bevestiging komt van de maatschappelijke waarde van de Platforminzet.

Toos Onderstal en Dick Engelsman overlijden
Toch is van vreugde over deze uitspraak niets te merken wanneer het Platform op 30 maart weer
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in vergadering bijeenkomt. Daar zijn een paar redenen voor. Allereerst is op 7 maart na een lang
ziekbed Toos Onderstal overleden, de steun en toeverlaat van Wim Onderstal, die afwisselend
de wereldwinkel en Geweldloze Weerbaarheid in het Platform vertegenwoordigt. Nog geen
twee weken later, op 16 maart, blijkt Dick Engelsman, de vertegenwoordiger van Stichting Vredespolitiek in alle stilte in zijn huis te zijn overleden. Het Platform komt erachter wanneer een
hem toegezonden tijdschrift door familie wordt geretourneerd. Hoewel het optreden van Dick
Engelsman met zijn streven om bijvoorbeeld de strijdkrachten als de ware vredebrengers
opgenomen te krijgen in het Platform, nogal eens voor kromme tenen zorgde bij de overige
Platformleden, is hij niettemin al die jaren wel als lid geaccepteerd gebleven.
Wanneer vervolgens op 22 maart de Gehandicaptenraad Arnhem (GRA) het lidmaatschap van
het Platform opzegt, overvalt de leden wel erg veel slecht nieuws ineens. Over de reden om het
2005 aan het Platform: ‘Ondanks dat wij coalities zeer toejuichen, merken wij dat wij als organisatie onze handen vol hebben aan de belangenbehartiging voor mensen met een handicap, ons
hoofddoel. Wij vinden op dit moment dat ons
werk in die zin niet voldoende aansluit bij het
Platform. Ik wens het Platform veel succes met
zijn werk en wellicht kruisen de paden Arnhem
Mondiaal en de GRA elkaar later weer.’
Met het overlijden van Dick Engelsman en het
afhaken van de Gehandicaptenraad, daalt het
aantal Platformorganisaties op slag van zeventien naar vijftien. Als lid blijven over:
- Amnesty International afdeling Arnhem
- Stichting Arnhem-Lima
- Bahá’í Internationale gemeenschap
- Conkim (Stichting Cooperation between the
Netherlands and Kimberley)
- Doca (Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem)
- Stichting Grondvest
- Stichting Internationale Jeugduitwisseling
- Kerk en Vrede afdeling Arnhem
- Milieudefensie Arnhem
- Oxfam Novib/Unesco-Arnhem
- Raad van Kerken Arnhem
- SVAG (Stichting Voor Actieve Geweldloosheid)
- Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid
- Wereldwinkel Arnhem
- Werkgroep Arnhem-Tibet

Hoofdstuk 12

Inzet en uitwisselingen
Ondanks de tegenslagen die het Platform in het voorjaar van 2005 te verwerken krijgt, passeert
toch een reeks aan activiteiten de revue op de bijeenkomst van 30 maart.
Stichting Arnhem-Lima maakt het programma bekend van de Peruaanse theatergroep Arena y
Esteras die op uitnodiging van de stichting een aantal voorstellingen in Arnhem (en daarbuiten)
zal geven en waarin het leven van de plattelandsbewoners in Peru wordt geschetst. Gerda van
der Sluijs van de Oxfam Novib/Unesco-groep meldt zowel in de Arnhemse bibliotheek als in
die in Zevenaar een tentoonstelling over het werk van Unesco te hebben georganiseerd. Doca
meldt de publicaie van de vijfde special over de relatie tussen ruimtevaart en het militair
industrieel complex. Wim Sweers van de stichting Grondvest meldt een fusie tussen Grondvest
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en de landelijke Bellamy vereniging terewijl de Raad van Kerken
Arnhem de komst van een delegatie uit Gera aankondigt ter gelegenheid van de 4 en 5 mei-vieringen. Daar sluit vervolgens een
plan van Jaap Huurman op aan om in het kader van de verzoening tussen Nederland en Duitsland een speciale trein te laten rijden van Emmerich naar Arnhem om genodigden uit Emmerich
de herdenkingen in Arnhem en Wageningen te laten bijwonen.
Het plan roept in beide steden overigens ambivalente gevoelens
op. Vooral het laten bijwonen door de Duitse gasten van het jaarlijkse (militaire) defilé in Wageningen (waar de capitulatie van
het Duitse leger in 1945 plaatsvond) is bij uitstek een ontmoeting
van veteranen en mensen uit het voormalig verzet. Ook is er nog
een sombere noot in de vergadering wanneer Roswitha Franze
aankondigt het Platform (en haar werk voor Amnesty-Arnhem) te
beëindigen.

Opnieuw stedenbanden
De Stichting Jumelage Arnhem-Croydon-Gera, kortweg SJA, niet bij het Platform aangesloten
maar wel actief op het gebied van stedenbanden, geeft in maart aan het Platform door dat er in
mei een delegatie van de stichting naar Croydon gaat en dat de komst van een groep basisschoolleerlingen uit die stad naar Arnhem wordt voorbereid. Het zal sinds meer dan een jaar zijn
dat er op dit vlak weer een activiteit tussen beide steden plaatsvindt, want ondanks dat ArnhemCroydon een officiële stedenband is, ligt de oriëntatie van het Arnhemse gemeentebestuur op
andersoortige jumelages, namelijk die met zogenoemde herkomstlanden, zoals we in het voorgaande hebben gezien.
Die andersoortige oriëntatie laat zich ook illustreren door de inrichting dat voorjaar van een
fototentoonstelling in het stadhuis over het leven van ouderen in de Turkse steden Çiğil en
Izmir. Martine Westdijk van de dienst Stadsontwikkeling in haar uitnodiging van 13 april 2005:
‘Zoals u wellicht weet heeft een delegatie van Arnhemse organisaties, gemeente en raad in het
voorjaar van 2004 een reis gemaakt naar de Turkse gemeenten Çiğil en Izmir. De delegatie
heeft zich georiënteerd op woon- en zorgvoorzieningen voor Turkse ouderen. Tijdens deze reis
heeft fotografe Sanne Donders prachtige foto’s gemaakt en 14 van deze foto’s vormen een tentoonstelling. We zien deze tentoonstelling als een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten en
onder het genot van een drankje van gedachten te wisselen over de zorg voor Turkse ouderen in
Arnhem.’
Resteert natuurlijk de vraag waarom deze expositie pas een jaar na dat bezoek wordt ingericht.
Eveneens opmerkelijk is het feit dat de oriëntatie van het gemeentebestuur opeens bij twee
Turkse steden ligt. De vraag dringt zich op of de uiteindelijke keuze voor een van beide steden
wellicht afhankelijk is van wat beide steden aan de delegatie te bieden hebben. Die vraag is niet
hypothetisch want de overige stedencontacten die Arnhem onderhoudt (Düsseldorf, Wuhan),
zijn uitgesproken economisch van aard. Anders gezegd, doorslaggevend voor die keuze zou mede de vraag wel eens kunnen zijn wat die beide Turkse steden Arnhem te bieden hebben aan investeringen voor het Arnhemse bedrijfsleven.
Een van de organisaties die voorjaar 2005 de consequenties van de gemeentelijke heroriëntatie
op stedenbandenterrein merkt, is de Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU). Uit de
brief die IJU op 2 mei 2005 krijgt van Bern Lauriks, sectorhoofd binnen de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling: ‘In antwoord op uw schrijven van 12-09-2004 en 28-01-2005, waarin u een
verzoek indient voor een financiële ondersteuning van uw stichting IJU deel ik u het volgende
mede.
Allereerst wil ik u zeggen dat het mij spijt dat de brief van september 2004 pas nu wordt beantwoord. Helaas is de bewuste brief enige tijd onvindbaar geweest.
Zoals ook al in eerdere brieven aan de Stichting Internationale Jeugduitwisseling is medegedeeld, heeft de gemeente Arnhem geen subsidiebudget beschikbaar om initiatieven als deze te
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ondersteunen. Soms zijn bij wijze van hoge uitzondering aan uw stichting in het verleden enkele
bedragen verstrekt, altijd na overleg met het Platform Arnhem Mondiaal.
De gemeente Arnhem heeft de afgelopen tijd haar beleid met betrekking tot de ondersteuning
van internationale kontakten bijgesteld. Het voormalige VRONT-beleid (Vredesvraagstukken en
Ontwikkelingssamenwerking) staat nu in het teken van ondersteunen van kontakten met de zogenaamde herkomstlanden. Voorbeelden hiervan zijn: Turkije, Marokko, Suriname, etc.
Uw samenwerkingsaktiviteiten richten zich op voormalige Oostbloklanden, die niet binnen de
criteria vallen van het huidige VRONT-beleid en het Arnhemse Samenlevingsbeleid. Ook in de
vergadering van het Platform Arnhem Mondiaal van 16 februari 2015 is dit bekend gemaakt.
Uw verzoek van 12-09-2004 en 28-01-2015 moet ik in verband met bovenstaande derhalve afwijzen.’
Uiteraard is men binnen de Stichting IJU op de hoogte van de veranderde oriëntatie bij de gemeente op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, dus een verrassing kan de afwijzing
voor het stichtingsbestuur niet zijn. De uitwisselingen met steden als Gera, Târgovişte en Lublin
waarmee in de loop der jaren door met name bestuursvoorzitter Kees Kentin nauwe contacten
zijn opgebouwd, komen er echter zwaar door onder druk. Tegelijkertijd laat het beperkte budget
van het Platform het niet toe om de IJU over de noodzakelijke reis- en verblijfskosten te laten
beschikken want die bedragen kunnen in de duizenden euro’s lopen. Bovendien hebben de Platformleden soms ook hun twijfels of bezoeken die de stichting organiseert in het kader van bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulpverlening wel binnen het raam van het vredes- en ontwikkelingswerk vallen. Hoe dan ook wordt echter met spijt geconstateerd dat het de
Stichting IJU nu wel erg moeilijk wordt gemaakt om het uitwisselingswerk waardoor honderden
jongeren door de jaren heen hun horizon hebben kunnen verleggen, voort te zetten.

Hoofdstuk 13

En opnieuw overlijdt een Platformlid
Wanneer de Platformleden op 27 april voor de derde keer in 2005 bijeenkomen, kan al wel genoteerd worden dat de jubileumviering in de septembermaand van 2006 zal plaatsvinden.
Op deze aprilbijeenkomst wordt afscheid genomen van Roswitha Franze die sinds januari 1998
Amnesty-Arnhem in het Platform heeft vertegenwoordigd. Haar taak wordt overgenomen door
een duo-vertegenwoordiging van Monique Kuunders en Yvonne Smit die beurtelings de Platformvergaderingen zullen bijwonen. Gecombineerd met hun dagelijks werk zal dit voor beide
Amnestyleden rustiger zijn dan in hun eentje de organisatie te vertegenwoordigen, is hun idee.
Voor Aris Kon, die als penningmeester zorgt voor financiële overzichten en het tijdig indienen
van de begroting, lijken in dit opzicht ook rustiger tijden aan te breken nu er duidelijkheid is
over het jaarlijks te besteden bedrag van € 5.000 en er dus niet meer voor ieder bonnetje bij de
dienst MO behoeft te worden aangeklopt.

Kees Kentin overlijdt
In schril contrast tot deze intredende rust bereikt het Platform het bericht dat op 19 juli Kees
Kentin, 67 jaar oud en decennialang het gezicht van de Stichting Internationale Jeugduitwisseling, onverwacht is overleden. Tijdens zijn vakantie op het strand van Schiermonnikoog sterft
hij aan een acute hartstilstand. Nadat eerder dat jaar Toos Onderstal en Dick Engelsman al zijn
overleden, wordt opnieuw een vredesactivist uit het midden van het Platform weggerukt. Het
bericht treft de leden dan ook als een mokerslag. Een maand eerder heeft hij nog een uitnodiging aan de Platformleden gestuurd om de opening bij te wonen van een fototentoonstelling: ‘In
Jongerencentrum Shalom in Gera is een groep jonge verstandelijk gehandicapte fotografen
actief. Via hun foto’s willen zij hun ervaringen van de wereld rondom hen tot uitdrukking
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brengen. Reeds eerder stelden zij hun foto’s tentoon in Galerie Sint Marten in Arnhem. Vanaf
23 juni 2005 zullen zij twee maanden lang een nieuwe serie opnamen tentoonstellen in het
SWOA-steunpunt De Weldam. De opening waarvoor u van harte bent uitgenodigd, vindt plaats
op 24 juni 2005 om 14.00 uur in De Weldam.’ Het zal de
laatste activiteit worden die Kees Kentin vanuit zijn huis
aan Sint Marten 90 organiseert. Daar ook zal hij opgebaard
liggen tot zijn kist op 25 juli op een platte kar, getrokken
door twee paarden, naar begraafplaats Moscowa wordt
overgebracht waar hij om 4 uur ’s middags in aanwezigheid van enkele honderden mensen waaronder veel Platformleden wordt gecremeerd.
Zes jaar later later, in juli 2011, wordt op zijn voormalig
huis, tevens Trefcentrum, galerie en geboorteplaats van
tientallen organisaties waaronder de Arnhemse afdeling
van de Vereniging van Dienstweigeraars (VD), een plaquette aangebracht ter herinnering aan de markante pastor
en vredesactivist die Kees Kentin altijd was. Het is een geschenk van de dansgroep Teatroterapia uit het Poolse Lublin, een stad waarmee de Stichting IJU jarenlang nauwe
contacten heeft onderhouden.
Nota ‘Inzet op inzet’
De Platformleden zijn amper van de schok vanwege het plotselinge overlijden van Kees Kentin
bekomen wanneer ze een rondschrijven ontvangen van Sjoerd Veenstra, wethouder Welzijn van
de gemeente Arnhem. De eerste regel uit die brief van 16 augustus 2005 luidt: ‘Nog meer burgers actief en vooral ook de huidige vrijwilligers koesteren. Dat zijn de belangrijkste doelen van
het Arnhemse vrijwilligerswerkbeleid’.
De talrijke vrijwilligers van de Stichting IJU die net hun voorman hebben verloren, zullen de
brief van de wethouder ongetwijfeld met gemengde gevoelens hebben gelezen. Zij hebben immers niet lang tevoren van gemeentewege te horen gekregen dat zij voor een subsidie voor hun
inzet niet langer bij de gemeente hoeven aan te kloppen. De brief van de wethouder gaat verder:
‘De ontwikkelingen van de afgelopen tijd zoals sociale activering, maatschappelijk ondernemen, mantelzorg en wijkbeheer laten zien dat mensen op allerlei plekken en op diverse manieren zich ergens vrijwillig voor inzetten. De gemeente kan daar niet omheen. Er is praktisch
geen beleidsterrein denkbaar waar de inzet van de burgers gemakkelijk gemist kan worden. Dat
vraagt van de gemeente om meer samenhang en afstemming als het gaat om vrijwillige inzet
van haar bewoners.
Ook zien we dat vrijwilligerswerk niet meer zo vanzelfsprekend is. Er zijn weliswaar nog genoeg mensen die zich ergens voor willen inzetten, maar dan onder eigen voorwaarden. Dat betekent voor organisaties dat zij aansluiting moeten zoeken bij wat mensen leuk en belangrijk vinden. De gemeente wil daarom nieuwe initiatieven een kans geven en organisaties ondersteunen en stimuleren om nieuwe wegen in
te slaan.
In de nota ‘Inzet op inzet’ vindt u de kaders, de uitgangspunten én de concrete acties die de komende jaren moeten
zorgen voor een gemeente waarin het aantrekkelijk is om
vrijwilligerswerk te doen.’
De Platformleden nemen kennis van de brief, maar geen van hen vindt het onderwerp de moeite
waard om erover van gedachten te wisselen op de Platformvergadering van 31 augustus.
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Nogmaals terreurdreiging
Datzelfde geldt echter ook voor het schrijven van Platformvoorzitter Ed Bruinvis die hij op 22
augustus 2005 aan zijn mede-Platformleden stuurt: ‘Op onze Platformbijeenkomst van 17 maart
van het vorige jaar sprak ik mijn zorg uit over de toenemende terreurdreiging in Nederland,
waarna ik met mijn rondschrijven van 5 april (2004) heb gepoogd een discussieaanzet te leveren. Will Bijloo heeft daar vervolgens op gereageerd met een beschouwing en een aantal suggesties die de druk rond een dergelijke dreiging zouden kunnen verminderen. Ik herhaal zijn
aanbevelingen hieronder nog maar eens:
- Leer de mensen, wat ze moeten doen en waar ze heen kunnen gaan bij een calamiteit.
- Betrek de mensen bij het maken van een rampenplan voor hun wijk.
- Gezamenlijke oefeningen met overheidsinstellingen en -diensten.
- Zorg voor adequate voorlichting en informatie.
- Ontmoetingsplaatsen uitbreiden.
- Zorg voor mogelijkheden, die integratie bevorderen; geen assimilatie opdringen.
- Wijkmariniers en meldpunten voor onjuiste behandelingen.
- Buurtpreventie stimuleren.
- Inventarisatie van ‘aanslaggevoelige plaatsen’.
- Duidelijk aangegeven vluchtwegen.
- Stimuleer het halen van EHBO-diploma’s.
- Koester de vrijwilligers.
De laatste aanbeveling lijkt een knipoog te zijn naar het rondschijven van wethouder Sjoerd
Veenstra van een week eerder, maar Will Bijloo is de wethouder voor, want zijn aanbeveling
dateert al van maart 2004. De rondzendbrief van de Platformvoorzitter gaat verder met: ‘Nu ben
ik geen LPF-fan, maar het Tweede Kamerlid Joost Eerdmans heeft uit onvrede met het feit dat
de Nederlandse overheid nog altijd niet zelf met een draaiboek is gekomen, maar een eigen
handleiding op het internet gezet. Hij heeft daarbij gebruik gemaakt van een Britse folder die te
vinden is op www.preparingforemergencies.gov.uk en heeft die uitgebreid met allerlei tips
uit andere websites over rampenbestrijding. Zijn folder is te vinden op www.terreurfolder.nl
maar bijgaand treffen jullie een print aan.’
Of het Platform er meer mee kan en wil is niet duidelijk. Ongetwijfeld zal geen van hen de ernst
en de urgentie van het probleem ontkennen maar, zo gaat de voorzitter verder: ‘Vraag is
natuurlijk of wij het als Platform als onze taak zouden moeten zien om een en ander in onze
eigen (buurt)omgeving te organiseren. Een dergelijk initiatief is namelijk geen sinecure en geen
betere coördinatie in dit soort zaken dan door
getrainde organen van de overheid. Nu het
thema ‘oorlog en vrede’ echter zo dicht in onze
buurt is gekomen, dringt de machteloosheid
zich op en komt de spijt natuurlijk achteraf
wanneer we onverhoopt toch met aanslagen te
maken krijgen en we niet zijn voorbereid op
hoe te handelen. Ter overpeinzing daarom toch
bijgaand dit geïmproviseerde draaiboek van de
LPF.’
Eén punt van vooruitgang zal de Platformvoorzitter echter twee jaar later (2007) kunnen
constateren: voor het eerst namelijk wijdt de gemeente Arnhem in haar jaarlijkse gemeentegids
aandacht aan terreurdreiging door er een – overigens zeer summiere – handleiding in op te
nemen over wat te doen bij een terreuraanval. Een handleiding die in alle erop volgende edities
wordt herhaald.
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Hoofdstuk 14

De VN-Millenniumdoelen naderen Arnhem
Amper een half jaar in dienst van Platform en Stichting Arnhem-Lima wordt secretaresse Afina
van de Pol getroffen door een heupinfectie, een aandoening die haar nog lange tijd parten zal
spelen. René Lemein van Stichting Arnhem-Lima en Platformvoorzitter Ed Bruinvis nemen
haar taken over, waardoor opnieuw vertraging optreedt in het tot stand komen van het jubileumboek naar aanleiding van het vijfentwintigjarig bestaan van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen. De verschijning van dit historisch werk staat gepland voor najaar 2006, maar de tijd
begint steeds meer te dringen. Wel kan in de vergadering van 31 augustus 2005 gemeld worden
dat het archief dat de basis vormt voor dit te schrijven
boek, in grote trekken gereed is. Het Gelders Archief
waarheen dit archief na voltooiing zal worden overgebracht, zo luidt de afspraak, stelt echter aparte eisen
aan de overdracht. Zo mogen er geen metaaldeeltjes
in voorkomen (hetgeen inhoudt dat alle nietjes en paperclips moeten zijn verwijderd) en is ook het plastic
uit den boze vanwege mogelijke chemische reacties
met papier. Het door de stichting Doca verzamelde
materiaal in ordners (metalen beugels) en documentmappen (plastic) dient daarom omgepakt te worden in speciale zuurvrije omslagen die met
honderden tegelijk bij het Gelders Archief worden opgehaald. Niettemin verwacht Ed Bruinvis
van de stichting het archief aan het einde van het jaar overdrachtsklaar te hebben.
Wat Stichting Arnhem-Lima betreft laat Erik Bos, die de stichting sinds juni 2002 in het Platform vertegenwoordigt, weten met die taak te willen stoppen. Per 1 september zal hij de stichting verlaten om zich geheel te richten op zijn baan bij een adviesbureau.
Gelukkig valt er ook wat goeds te melden op die vergadering van 31 augustus: De Raad van
Kerken Arnhem is namelijk in de prijzen gevallen tijdens het NK World Statues met de uitbeelding van het Laatste Avondmaal en zowel scholieren van het Arentheem College als de Vincentius-vereniging hebben geld ingezameld voor de bouw van de Gesar Sherab school in Tibet.
Amnesty-Arnhem meldt succevolle deelname aan de zomerfestivals Park Open en Theater
Avenue. Maar terwijl Stichting Doca meedeelt de zoveelste publicatie te hebben uitgebracht
over de vervanging van de F-16 door de Joint Strike Fighter (JSF), meldt de Bahá’í Gemeenschap alarmerend nieuws over de vervolging van Bahá’í-leden in Iran vanwege hun geloof dat
afwijkt van de in dat land voorgeschreven staatsgodsdienst.

Millenniumdoelen
De Millenniumcampagne van de Verenigde Naties, opgestart in 2000 naar aanleiding van de
Millenniumtop in september van dat jaar in New York met als centrale doelstelling de uitbanning van de wereldwijde armoede in het jaar 2015, nadert in september 2005 ook de gemeente
Arnhem. De campagne is dan dus al vijf jaar gaande, maar de bekendheid met de acht Millenniumdoelen verspreidt zich maar langzaam over de aardbol.
COS Gelderland komt de eer toe als eerste organisatie in de regio de campagne te hebben aangekaart. Met een rondschrijven van 7 september 2005 roept Wilmy Syben, stafmedewerker bij
de Nijmeegse organisatie, op tot deelname aan de mondiale campagne: ‘In het jaar 2000 hebben
regeringsleiders van 189 landen, waaronder Nederland, afgesproken om vóór 2015 de
belangrijkste problemen van de ontwikkelingslanden aan te pakken. Deze afspraken zijn de
‘Millenniumdoelen’ of de Millennium Development Goals (MDG’s). In september van dit jaar
vindt in New York de ‘Millenniumtop’ plaats om te bekijken hoever het met het verwezenlijken
van deze doelen staat.
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Internationaal is een grote coalitie van organisaties, politieke bewegingen en wereldsterren
ontstaan om de Millenniumdoelen te verwezenlijken. Zij hebben de Witte Band gekozen als symbool voor de strijd tegen armoede. De eerste ‘White Band Day’ vond plaats op 1 juli en speelde
zich in Nederland vooral in Den Haag af. Met name door het recente ‘Live 8’, waarbij veel
artiesten en bezoekers witte polsbandjes droegen, weten veel mensen van het bestaan van de White Band
Days en waar deze voor staan. De tweede ‘White Band
Day’ vindt plaats op 10 september voorafgaand aan de
VN-Millenniumtop.
Wij roepen u als organisatie op om op 10 september
zoveel mogelijk plekken in Nederland te voorzien van
een witte band. Dat kan een kerktoren zijn, een standbeeld, een gebouw, een brug, etc. De leus die daarbij
gebruikt wordt is ‘Armoede de wereld uit’: kort en
krachtig, voor iedereen te begrijpen en ook al gebruikt in het kader van de campagne ‘Maak het
waar’ van het ‘Nederlands Platform Millenniumdoelen’. COS Utrecht heeft bijvoorbeeld het
initiatief genomen de Domtoren op 10 september een witte band om te doen! Ook heeft de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten in Nederland opgeroepen van 10-16
september een wit banier aan het gemeentehuis te bevestigen.’
Tot een Witte Band-actie zal het in Arnhem niet komen, maar de rondzendbrief van COS Gelderland zet de Platformleden wel aan het denken, al zal het nog drie jaar duren voordat de campagne ertoe leidt dat Arnhem zich tot Millenniumgemeente verklaart.

Wereld Habitat Dag 2005
De tweede organisatie die in die periode met een rondschrijven over de Millenniumdoelen het
Platform bereikt, is het landelijk Habitat Platform. Dit platform, een bundeling van organisaties
die zich internationaal inzetten voor een duurzame leefomgeving door het uitwisselen van kennis en ervaring, schijft in zijn uitnodiging om deel te nemen aan de Wereld Habitat Dag op 3
oktober in Den Haag: ‘In 2000 stelden de Verenigde Naties de Millenniumdoelen vast: acht
doelen om armoede, honger, ziektes en ongelijkheid in de wereld binnen vijftien tot twintig jaar
terug te dringen. Maar vijf jaar later lijkt dat nog niet te lukken. Reden voor een intensivering
van de campagnes om de betrokkenheid van mensen bij het behalen van de doelen te vergroten.’
Een van die acht doelen is het streven om in 2015 schoon
drinkwater binnen bereik te krijgen voor alle wereldbewoners. Het is vooral dit zevende Millenniumdoel dat het
Habitat Platform aangrijpt om er een conferentie aan te wijden: ‘Tijdens Wereld Habitat Dag 2005 wordt aandacht besteed aan projecten, processen, organisaties, samenwerkingsverbanden en andere actoren die bijdragen aan het
behalen van het zevende Millenniumdoel. Op de interactieve Marktplaats Habitat wordt gezocht naar aanknopingspunten voor afstemming en samenwerking tussen de
organisaties die zich op de Marktplaats presenteren.’
Ook aan dit initiatief wordt niet door het Platform Arnhem
Mondiaal deelgenomen, maar het toont wel aan dat er beweging is gekomen in het tot dan toe
gestructureerde ontwikkelingswerk, al was het alleen maar door de interactieve vorm waar het
Habitat Platform voor kiest. Daarbij gebruik makend van de contacten via sociale media, die
binnen enkele jaren een enorme vlucht zullen nemen. Overigens zal het Habitat Platform op 1
oktober 2007 zichzelf opheffen als gevolg van het stopzetten van subsidie door het Ministerie
van VROM.
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Duurzaamheidsdag
Wat in die dagen wel in Arnhem van de grond komt is Duurzaamheidsdag. Het is een initiatief
van een groep mensen die elkaar kennen van acties op het gebied van milieu en duurzaamheid.
Het is dan ook niet zo verassend dat we daar Nicole Klein Middelink en Ellen Karis in tegenkomen die als leden van Milieudefensie Arnhem deze organisatie jarenlang in het Platform hebben vertegenwoordigd. Maar in de initiatiefgroep treffen we ook Ipe van der Deen (GroenLinks
Arnhem) aan en Harm Eetgerink die als energiedeskundige werkzaam is bij de dienst Stadsbeheer van de gemeente Arnhem.
Doel van de groep is om een publieksdag te organiseren op 1 oktober 2005, de landelijke Duurzaamheidsdag. Het is de eerste keer dat in Arnhem een dergelijke dag van de grond komt en de
voorbereiding vindt dan ook grondig plaats. Plek van handeling: Wijkcentrum De Hommel in
de wijk Sint Marten en de opening zal worden gedaan door Chris de Ronde, wethouder Milieu.
De presentatie op die dag zal voornamelijk plaatsvinden in de vorm van informatiekramen aangevuld met zoveel mogelijk voorbeelden van praktische toepassingen van alternatieve energiebronnen als waterstof, windenergie en zonnepanelen. Maar ook onderwerpen als het afkoppelen
van regenwater, duurzaam beleggen en afvalscheiding komen aan de orde.
De dag zal een succes worden, in die zin dat er een enorm
aanbod aan informatie is, maar tegelijkertijd zal ook worden
vastgesteld dat een kleinschalige presentatie in een wijkcentrum slechts op een bescheiden publiek kan rekenen,
voornamelijk uit de wijk zelf afkomstig.
Maar het initiatief zal voortgezet worden en wel onder de
naam Kom op voor een duurzame wijk en het initiatief zal
ertoe bijdragen – en met verve onder het voorzitterschap van
Jan Schreur – dat duurzaamheid in deze wijk concreter
wordt dan in menige andere woonwijk in Arnhem, al was
het maar omdat er de eerste container voor het inzamelen
van plastic komt te staan. En hoewel de groep, vanaf juni
2007 in de vorm van een stichting, niet aanhaakt bij de VNMillenniumcampagne, is het duidelijk dat Millenniumdoel 7
(actief werken aan een duurzaam leefmilieu) wel degelijk
vorm en betekenis krijgt middels dit wijkgebonden initiatief
in Sint Marten.

Hoofdstuk 15

Peru, Tibet, Iran, Ghana, Irak en Consuminderdag
Het najaar van 2005 geeft ook op het gebied van ontwikkelingssamenwerking een forse lijst met
activiteiten in Arnhem te zien. Die lijst begint met de uitnodiging van Hans Suurmond, voorzitter van Stichting Arnhem-Lima, om op 4 oktober een avond over Peru bij te wonen in het
Huis der Werelden dat enkele jaren eerder is opgezet door Jaap Huurman die we ook al eerder
zijn tegengekomen als vertegenwoordiger van de stichting Conkim in het Platform. Uit de uitnodiging van Hans Suurmond: ‘Het doet ons een groot genoegen u uit te nodigen voor de eerste
activiteit van een nieuwe reeks in het Huis der Werelden. De hele maand oktober is Peru het
‘Land van de maand’.
Er zijn minstens vier redenen voor deze uitnodiging.
1. We willen de gemeenteraad van Arnhem bedanken voor hun wijze besluit om de Stichting Arnhem-Lima financieel te blijven ondersteunen. Dit betekent voor ons bestuur een
belangrijke steun in de rug en voor onze geldgevers een vertrouwenwekkend signaal.
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2. We willen met u – op een informele manier – van gedachten wisselen over de vraag hoe
we ontwikkelingssamenwerking ook na de komende verkiezingen in de picture kunnen
houden.
3. We willen het startsein geven voor enkele nieuwe
campagnes die tot doel hebben donateurs aan ons te
binden én geld in te zamelen voor projecten in Lima.
4. We willen ook gewoon gezellig genieten van een
maaltijd die door een Peruaanse Arnhemse wordt
bereid.’
De voorzitter van de stichting is na de nieuwste gemeentelijke beleidswijziging – voor wat betreft Stichting ArnhemLima en stichting Conkim tenminste – weer vol goede moed
om de ondersteuning van de wijk Villa El Salvador voort te
zetten. De bijeenkomst van 4 oktober waarop ook enkele
raadsleden aanwezig zijn, wordt gevolgd door een filmavond
op 14 oktober over het leven van een vrouwelijke wethouder
in Lima die wordt omgebracht door de guerrillabeweging
Het Lichtend Pad. Tenslotte staat er voor 18 oktober nog een
bijeenkomst op het programma waar vrijwilligers van de
stichting over hun ervaringen vertellen tijdens hun bezoeken aan Lima.
Ook Amnesty-Arnhem is in deze oktobermaand actief met de organisatie van een discussieavond over verschillende visies op mensenrechten. De avond op 2 oktober wordt georganiseerd
in samenwerking met het jongerenwerk van Stichting Rijnstad. Gast op de bijeenkomst is imam
Abdullah Haselhoef, de informele woordvoerder van moslimjongeren in Nederland. Die positie
dankt hij overigens aan een imam-opleiding die hij – zo zal later blijken – niet gevolgd heeft,
wat het begin van het einde van deze prediker zal betekenen. In 2016 wordt hij namelijk tot
twintig maanden cel veroordeeld wegens miljoenenfraude met uitkeringen voor niet bestaande
kinderen.

Tibet
Al op 25 september kondigt de Vincentiusvereniging Arnhem aan om in januari 2006 – voor de
vijftiende keer – een tweedaagse boekenbeurs te houden. De opbrengst zal dit keer in zijn geheel ten goede komen aan de stichting Arnhem-Tibet, zo meldt het persbericht: ‘De opbrengst
van de boekenbeurs wordt geheel ingezet voor het Gesar Sheran Schoolproject. Het betreft de realisatie van een schoolinternaat voor 225 nomadenkinderen in de leeftijd van 6 tot
15 jaar. In het internaat verblijven de kinderen 9 maanden
per jaar en worden onder meer onderwezen in talen, wiskunde, computerkunde, landbouwtechnieken, geschiedenis, aardrijkskunde en cultuur. Hiermee wordt deze kinderen, de lokale gemeenschap en uiteindelijk ook het milieu een duurzame
toekomst gegeven. In totaal worden er in een periode van vijf
jaar 9 leslokalen, 9 slaapverblijven, 2 verblijven voor de leraren, 2 toiletgebouwen, 2 keukens en 2 eetzalen gebouwd. De
school wordt met de leslokalen gesitueerd op het zuiden, de
slaapverblijven zijn gesitueerd op het noorden. Hierdoor kan
de ochtend- en avondzon de slaapverblijven verwarmen en
kan de zon overdag de leslokalen opwarmen. Er moet ’s winters worden bijgestookt met kachels. De locatie ligt nabij de
plattelandsstad Zhiuw in de Chinese provincie Qinghai. Zhiuw is gelegen op 3.900 meter boven
zeeniveau en kent koude winters en korte zomers waarin de temperatuur amper boven de 15
graden komt.’
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De uitvoerige beschrijving in de vorm van een persbericht is opmerkelijk, maar geeft wel een
goed beeld van het scholenproject zoals in voorgaande hoofdstukken al een paar maal, maar dan
summier, aan de orde is gekomen.

Iran
Ook in een voorgaand hoofdstuk is de schrijnende situatie rond Bahá’í-gelovigen in Iran aan de
orde geweest, maar in oktober 2005 verergert de vervolging van deze religieuze minderheid in
Iran dermate dat het Nationaal Bahá’í Centrum in Den Haag zich genoodzaakt ziet om een landelijke campagne te starten om aandacht voor deze kwestie te vragen. Via de vertegenwoordiging van de Bahá’í bij de Verenigde Naties is dan al meermaals bij regeringsleiders in de wereld
aan de bel getrokken en heeft de secretaris-generaal van de VN zijn zorgen al enkele malen
kenbaar gemaakt bij de regering van Iran, echter telkens zonder merkbaar resultaat. Will Bijloo
van de Arnhemse Bahá’í-gemeenschap zal vanaf dat moment met grote regelmaat de persberichten van het Nationaal Bahá’í Centrum bij het Platform inbrengen. Niet zozeer omdat hij
verwacht dat het Platform ook maar enige stem in het kapittel heeft bij de Iraanse geestelijke raad, maar om te
voorkomen dat de tragedie wegglipt uit de belangstelling
in de wereld voor wat in Iran dagelijks aan vervolging
plaatsvindt. Uit het persbericht van het Nationaal Bahá’í
Centrum van 28 oktober 2005: ‘De Iraanse regering verhindert jonge bahá’ís deelname aan het hoger onderwijs
en schendt daarmee verschillende belangrijke mensenrechtenverklaringen, waaronder de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Hierin staat dat eenieder het recht heeft op onderwijs en tevens dat ieder
persoon recht heeft op vrijheid van godsdienst of overtuiging. Iran heeft deze verklaring medeondertekend,
maar schendt deze.
Deze zomer mochten bahá’ís deelnemen aan toelatingsexamens die nodig waren voor het kunnen kiezen van een
academische studierichting. Voor deelname aan de toelatingsexamens was het aanvankelijk niet nodig om aan
te geven welke godsdienst zij belijden. Echter, toen recent de toetsuislagen bekend werden gemaakt, bleek dat
de 800 bahá’ís als ‘moslim’ aangeduid stonden. Velen van hen hadden hun toelatingsexamens
behaald met hoge cijfers, maar mogen alleen een studie volgen als ze akkoord gaan met de aanduiding ‘moslim’. Bahá‘ís zijn echter uit geloofsprincipe niet bereid hun geloof te verloochenen.’
Het persbericht eindigt met een oproep aan academici en onderwijsinstellingen ‘om steun te betuigen aan jonge bahá’ís in Iran voor wie de collegezalen gesloten blijven omdat ze iets anders
geloven’.
De vernielingen van begraafplaatsen van de Bahá ‘í gemeenschap in Iran, plunderingen van hun
huizen, het in brand steken van hun winkels en zelfs het executeren van gearresteerde Bahá’ívolgelingen is nog steeds aan de orde van de dag in Iran ondanks protesten uit de hele wereld.

Ghana
Nadat Huis der Werelden in oktober aandacht besteed heeft aan Peru, is in november de beurt
aan Ghana. In tegenstelling tot de bekendheid in Arnhem met de situatie in de krottenwijk Villa
El Salvador – dankzij het werk van Stichting Arnhem-Lima – is er over het Afrikaanse land
Ghana weinig bekend. Het Huis der Werelden in het persbericht dat eind oktober wordt uitgebracht: ‘Als onbekend onbemind maakt, dan maakt ‘bekender’ juist weer ‘beminder’! Steeds
meer mensen weten de weg naar Ghana te vinden. Want Ghana is de laatste tijd een populaire
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vakantiebestemming geworden in Afrika. Het is een land met een mix van moderniteiten en traditionele waarden. Zo speelt in Ghana het Koninkrijk een belangrijke rol. De traditionele waarden worden in ere gehouden en maken een belangrijk deel uit van het socio-economische leven
van het volk. Huis der Werelden wil Ghana bekender
maken! Vitesse vraagt haar spelers Amoah, Benson en
Yakubu mee te doen.’
De eerste avond in de serie van drie, zo gaat het
persbericht verder, zal op 10 november worden gehouden
met de opening van een fototentoonstelling en een Ghanese maaltijd. Op 16 november zal een drietal korte films
worden vertoond, onder andere over het leven van kinderen in Ghana, en de serie zal op 24 november afgesloten
worden met een verhaal en een spel over het koningschap
in Ghana.

Irak
Het Huis der Werelden sluit zijn cyclus landeninformatie
in december 2005 vervolgens af met twee informatieavonden over Irak. Uit het persbericht van eind november: ‘We kennen Irak als het land dat bevrijd is van een
wrede dictator, maar nu met nieuwe ellende is opgezadeld. We kennen Irak als het land waar
onze militairen proberen het geweld in te dammen. Maar kennen we haar geschiedenis, haar
culturen en haar keuken? Huis der Werelden gaat deze leemten opvullen!’
Het opvullen van die leemten gebeurt door wederom een fototentoonstelling die op 8 december
wordt geopend en waarvoor uiteraard ook de Platformleden worden uitgenodigd, en door een
ontmoeting op 20 december met discussie en muziek.

Consuminderdag
Maar ook op een heel ander vlak biedt het najaar van 2005 een opmerkelijke activiteit. Want in
navolging van Buy Nothing Day dat vanaf 1992 elk jaar in vijftien landen wordt gehouden om
de burgers te wijzen op de westerse overconsumptie, wordt ook in Arnhem een consuminderdag
georganiseerd. Het in Canada ontstane initiatief was in eerste instantie een reactie op de traditionele Thanksgiving Day, maar is na verloop van tijd een zelfstandig leven gaan lijden als protestdag tegen de verspilling van grondstoffen en goederen die een bedreiging vormt voor het milieu
op aarde.
In Nederland is de vereniging Milieudefensie al enkele jaren een van de initiatiefnemers en de
afdeling Arnhem komt op 25 november met een persbericht waarin onder de kop ’Minder is
toch meer!’ de Consuminderdag wordt aangekondigd: ‘Zaterdag 26 november vindt de jaarlijkse consuminderdag plaats.
Mensen van Milieudefensie Arnhem, JMA, Food Not Bombs en
LETSgroep Knooppunt Arnhem delen tussen 12.00 uur en 16.00
uur voor de Eusebiuskerk ‘onbetaalbare waarden’ uit aan het
winkelend publiek. Gratis! Voorbijgangers worden eveneens
uitgenodigd om nieuwe of gebruikte goederen te ruilen bij de
ruilkraam. Voor ontspanning kun je een tai-chi les volgen.’
Het zit de initiatiefnemers, net als in voorgaande jaren, niet mee
met het weer. Dagblad de Gelderlander doet er in zijn editie van
28 november 2005 verslag van. Onder de kop ‘Consuminderaars
trotseren sneeuw’ schrijft de krant: ‘Weinig belangstellenden bij de Arnhemse consuminderdag,
die zaterdag onder barre omstandigheden voor de Eusebiuskerk plaatsvond. Vrijwilligers van
Milieudefensie Arnhem, JMA, LETSgroep Knoop-punt Arnhem en Food Not Bombs nodigden in
de sneeuwbuien passanten uit nieuwe of gebruik-te goederen te ruilen in een ‘ruilkraam’. Ook
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werd een workshop tai-chi gehouden en werden uitdeelkaarten verspreid met vragen erop om
tot een bewuste of juist geen aankoop te komen. Omdat de nacht tevoren een bakfiets van Food
Not Bombs was gestolen, was het niet mogelijk gratis warme maaltijden uit te delen.’
Ondanks deze tegenslagen zal Consuminderdag toch nog jarenlang worden georganiseerd, een
initiatief dat vooral dankzij Milieudefensie Arnhem toch een zekere bekendheid in de stad heeft
gekregen.
Daags ervoor, op 23 november, heeft het Platform zijn laatste bijeenkomst in 2005 en worden
alle bovenstaande activiteiten doorgenomen. Bovendien wordt de video Where is the Love vertoond die Engelse schoolkinderen gemaakt hebben over een wapenbeurs vlak voor hun schoolgebouw. Maar ook de vergadering zelf kent een paar dieptepunten: Gerda van der Sluijs van
Oxfam-Novib/Unesco is afwezig vanwege een auto-ongeluk (gelukkig alleen blikschade). En
Platformvoorzitter Ed Bruinvis heeft zich afgemeld vanwege de moord die op 15 november
plaats heeft gevonden op de Nijmeegse activist Louis Sévèke met wie hij het boek Operatie
Homerus schreef naar aanleiding van de provocaties in het actiecircuit door een BVD-infiltrant.
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Deel 16
2006 - 2007
Waarin de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen hun 25jarig jubileum vieren en het Platform tot zelfstandige acties
overgaat
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Hoofdstuk 1

Chili en Noodopvang asielzoekers
De aftrap in het Arnhemse ontwikkelingswerk in het nieuwe jaar wordt op 3 januari 2006 gedaan door ‘huisportier’ Jaap Huurman van het Huis der Werelden: ‘Het lange uitgestrekte land
in Zuid-Amerika dat Chili heet, staat voornamelijk bekend om de staatsgreep die in de jaren 70
is gepleegd door generaal Augusto Pinochet. Na deze staatsgreep zijn veel Chilenen naar
Nederland gekomen. Tegenwoordig is Chili een populaire vakantiebestemming vanwege het
veelzijdige landschap met woestijnen in het noorden, veel groen in het midden en het woeste
Patagonië in het zuiden. Ook staat Chili bekend om
haar goede wijn. Op dit moment wordt er met grote
interesse gekeken naar de verkiezingen die mogelijk
de eerste vrouwelijke president in Zuid-Amerika op
zullen leveren.
Aan de ene kant is Chili een modern land met een
bloeiende economie, maar aan de andere kant is het
een land dat nog een ontwikkeling te gaan heeft. Zo
zijn pas sinds kort echtscheidingen mogelijk en Chili
zal meer moeten en kunnen doen bij het verlenen van
hulp aan de allerarmsten en het bieden van steun aan
de inheemse bevolking.
In het Huis der Werelden wil de Mapuche Stichting
Folil informatie bieden over de inheemse bevolking in
Chili, de Mapuches. Dit volk heeft het hoofd moeten
bieden aan de Inca’s, de Spanjaarden en nu aan de
Multinationals die het traditionele grondgebied willen exploiteren.’
De stichting Folil is voor de Platformleden geen onbekende, want de stichting was in 2005
enkele maanden kandidaat-lid van het Platform. Tot een daadwerkelijk lidmaatschap is het echter nooit gekomen als gevolg van tijdgebrek bij de vertegenwoordigster van de stichting. Dat het
Huis der Werelden nu met twee informatieavonden (13 en 27 januari) aandacht aan de plattelandsbevolking van Chili besteedt, is in elk geval voor het Platform een welkome aanvulling op
de summiere kennis tot dan toe van de Mapuchecultuur.
De presidentsverkiezingen in Chili waarvan in het persbericht van het Huis der Werelden gerept
wordt, zullen inderdaad gewonnen worden door een vrouw: Michelle Bachelet Jeria van de Partido Socialista de Chile. Haar termijn duurde van 2006 tot 2010, maar in 2013 werd ze opnieuw
tot president van Chili gekozen.

Noodopvang asielzoekers in Arnhem
Hoewel het Platform geen directe bemoeienis heeft met het asielbeleid van de gemeente Arnhem zijn – zoals in vorige delen al eens is aangegeven – verschillende Platformorganisaties wel
organisatorisch bij de opvang van asielzoekers betrokken. Dat geldt met name voor de Raad van
Kerken en de stichting Doca waar een van de bestuursleden in dienst is van VluchtelingenWerk
Nederland. Bovendien is Paulien Toonen van de dienst Inwonerszaken geen onbekende voor het
Platform en wordt zij gerekend tot de groep ambtenaren die hart voor de zaak hebben. Met meer
dan normale interesse wordt dan ook kennisgenomen van de nota ‘Evaluatie Noodopvang Arnhem/Voortzetting’ die zij op 10 januari 2006 aan het Platformbestuur zendt: ‘De gemeente Arnhem kent sedert 2004 een noodopvang: ‘Noodopvang Arnhem’. Deze opvang is om redenen van
humanitaire aard en openbare orde en veiligheid als tijdelijke voorziening ingezet in afwachting van de toegezegde opvang van rijkswege, de zogeheten terugkeerlocaties.’
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De noodopvang is in Arnhem opgezet in samenwerking met de gemeente Wageningen en in
2004 maken zestien personen gebruik van de noodopvang. In 2005 is dat aantal gestegen naar
vierentwintig. In een vorig hoofdstuk is al beschreven dat de regels waaronder iemand voor de
noodopvang in aanmerking komt, zeer ingewikkeld en daarmee bepaald niet uitnodigend zijn.
En dat is volgens de rijksoverheid ook de bedoeling, want het betreft uitgeprocedeerde asielzoekers die terug moeten naar het land van herkomst en alleen om humanitaire redenen nog
enige tijd van de opvang gebruik mogen maken. Paulien Toonen kan in haar verslag over 2005
melden dat mede daarom ‘de verwachting is dat ultimo 2005 nog 15 personen gebruik zullen
maken van de noodopvang Arnhem die een deel van of geheel 2006 nog opvang nodig zullen
hebben. Het gaat om asielzoekers die wel rechtmatig in Nederland verblijven, maar geen recht
hebben op opvang. Het merendeel betreft asielzoekers die een herhaald verzoek tot verblijf hebben ingediend, waarvan een inschatting is gemaakt dat dit verzoek kansrijk is dan wel asielzoekers wier opvang medisch noodzakelijk is. Dit maakt voortzetting van de noodopvang in 2006
noodzakelijk, ondanks dat er vanaf oktober 2005 geen asielzoekerscentrum in de
gemeente Arnhem is gevestigd.’
Ook meldt het verslag dat ‘één gezin (5
personen) van minister Verdonk voor
Vreemdelingenzaken en Integratie een verblijfsvergunning (heeft) gekregen; twee
personen weer recht op opvang in een
AZC (hebben gekregen en dat) ‘één persoon met onbekende bestemming (is) vertrokken en één persoon uit de opvang (is)
gezet.’
Werden de kosten voor de noodopvang
voor 2005 nog becijferd op € 141.898,zoals we in het vorige deel hebben kunnen zien, de kosten voor 2006 zullen neerkomen op €
135.253,-, zo heeft de dienst Inwonerszaken berekend. (Maar omdat er over 2005 een batig saldo is van € 25.000,-, blijven er aan kosten voor 2006 € 110.253,- over.) Wel is de inschatting
dat er tot in 2007 ook een groep minderjarige asielzoekers zal zijn die eveneens van de noodopvang gebruik zullen maken.
De toestroom van asielzoekers na dat jaar zal echter fors blijken te zijn, waardoor toch opnieuw
– al dan niet tijdelijk – asielzoekerscentra in Arnhem worden geopend.

Voortgang Platformwerk
Op de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar van het Platform, 18 januari 2006, is ook weer
secretaresse Afina van de Pol present. Slechts gedeeltelijk hersteld van haar heupinfectie bevalt
het thuis zitten haar zo slecht dat ze toch weer – zij het met beperkte inzet – aan de slag gaat.
Ook Martje van Raamsdonk is op deze
vergadering aanwezig. Zij studeert aan de
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en
is stagiaire bij de stichting Doca. In juli,
zo is het plan, zal zij afstuderen op het
onderdeel Internationaal Wapenhandel
Verdrag (Arms Trade Treaty), een project
overigens dat de eindstreep niet zal halen
omdat het onderwerp door het HAN-bestuur als niet zwaarwichtig genoeg wordt
beschouwd. Het is dus niet alleen het
gemeentebestuur van Arnhem dat mondiale vredesvraagstukken als een bagatel beschouwt. (Na
haar afstuderen zal zij zich niettemin verdienstelijk maken door zich vanuit het ministerie van
Buitenlandse Zaken in te zetten in onder meer post-conflict gebieden.)
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Martje van Raamsdonk is niet de enige die zich internationaal inzet. Yvonne Smit van AmnestyArnhem meldt namelijk in deze vergadering dat Monique Kuunders ook voor haar werk naar het
buitenland vertrekt en dat zij dus niet langer beschikbaar is als vertegenwoordigster van Amnesty International in het Platform.
Maar dat de Platformbijeenkomsten leiden tot allerlei
andere vormen van samenwerking bewijst deze vergadering ook. Uit het verslag van die avond: ‘Yvonne
toont zich verheugd over toekomstige samenwerking
met de Raad van Kerken en de stichting Arnhem-Lima.
Met de Raad van Kerken zal Amnesty Arnhem deels
invulling geven aan een activiteit op Goede Vrijdag
(bedoeld wordt een activiteit in samenwerking met de
Raad van Kerken Arnhem en de Stichting tegen
Huiselijk Geweld rond het thema ‘Leven-overleven in
een onherbergzame wereld’). Samen met Stichting
Arnhem-Lima zal worden gekeken naar de invulling
van Internationale Vrouwendag in verband met de Moyanolezing; hierover zal contact worden
opgenomen met een bestuurslid van SAL door Sally Fisher.’
Op deze eerste Platformbijeenkomst van 2006 worden nog meer besluiten genomen, want de
stichting Doca meldt goed nieuws: ‘Precies binnen de termijn die afgesproken was (anderhalf
jaar) is het SAV-archief gereedgekomen. De omzetting van het archief naar de maatstaven van
het Gelders Archief heeft nog wat extra tijd gevergd, maar eind vorig jaar was de klus geheel
geklaard. Vrijdag 20 januari vindt een laatste controle plaats door het Gelders Archief en wordt
het conceptcontract opgesteld. Inmiddels is ook de datum van de overdracht bekend: vrijdag 3
februari om 16.15 uur in aanwezigheid van wethouder Veenstra en de leiding van het Gelders
Archief. Alle Platformleden zijn van harte welkom!’
Vervolgens kan ook het besluit worden genomen over de datum van het te vieren jubileum van
25 jaar Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen: 22 september 2006. Met Wim Sweers van
Stichting Grondvest wordt afgesproken dat hij Rob Brokhus, voorzitter van Sociale Databank
Nederland en tevens webmaster van Grondvest, zal verzoeken om op beide data te komen filmen.

Hoofdstuk 2

Overdracht SAV-archief aan Gelders Archief
Het besluit in 2004 om het archief op te maken van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen (SAV) had een paar redenen. Allereerst komt het SAV de eer toe om in 1981 het min of
meer losse verband aan vredesgroepen in Arnhem tot een platform – en op 16 mei 1984 tot een
formele stichting – om te bouwen. Om een beeld van de omvang van het circuit aan Arnhemse
Vredesgroepen te geven: alleen al in deze stad zijn in de beginjaren tachtig maar liefst vijf IKVkernen en vier groepen van Vrouwen voor Vrede actief naast een tiental andere vredesorganisaties. De SAV beperkt zich bovendien niet alleen tot vredesgroepen, maar betrekt ook de lokale
Derde Wereldorganisaties bij het platform, zo ook Wereldwinkel Kortestraat. Omdat in het bestuur van deze wereldwinkel bovendien al personen uit het vredeswerk actief zijn zoals Kerk en
Vrede en Geweldloze Weerbaarheid, is dat samengaan ook weer niet zo verwonderlijk. Met dat
samengaan wordt echter wel de basis gecreëerd voor het latere Platform Vrede en Ontwikkeling,
waarbij zich in de jaren die volgen ook groepen aansluiten die actief zijn op het gebied van
mensenrechten en duurzame ontwikkeling.
Een tweede reden dat in 2004 met het opmaken van het SAV-archief wordt begonnen – het is al
eerder teogelicht – is gelegen in het feit dat er deelarchieven beschikbaar komen. Allereerst is
dat het archief van Bert Oostveen, SAV-lid van het eerste uur, die zijn werkkamer steeds voller
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ziet raken met archiefmateriaal. Namens Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid (ook een voormalige
IKV-kern) actief in het Platform Arnhem Mondiaal, komt er op zijn huisadres na iedere Platformvergadering alleen maar archiefmateriaal bij. Zijn besluit om tot een grote opruiming over
te gaan levert een schat aan historische gegevens op. Maar ook de opheffing van het gemeentelijk Bureau Vront levert veel materiaal op. Veel van dat materiaal ligt opgeslagen in de kelder
van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) aan de Broerenstraat in Arnhem. De aankondiging van de directie van MO dat de kelderverdieping eerdaags leeggemaakt wordt, is de
derde aanleiding om haast te maken met het verzamelen van al dat archiefmateriaal.
De laatste reden tenslotte is van pragmatische aard: de viering van een jubileum kan wellicht
meer ‘swung’ geven aan het vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem, naast dat het de mogelijkheid biedt aan vredesactivisten van het eerste uur om elkaar weer eens te ontmoeten.
Zoals in een eerder deel al aan de orde kwam, neemt de stichting Doca de klus op zich om niet
alleen die verschillende archieven tot één samenhangend geheel om te smeden, maar ook om dit
archief te indexeren en overdrachtsklaar te maken voor het Gelders Archief. Daar kan al het
historische materiaal onder optimale klimatologische omstandigheden bewaard blijven voor het
nageslacht.

Overdracht SAV-archief aan Gelders Archief
Op vrijdag 3 februari 2006 is het dan zover. De klus is niet alleen geklaard, maar de overdracht
zelf zal een formeel tintje krijgen door de aanwezigheid van wethouder Sjoerd Veenstra en
Frank Keverling Buisman, directeur van het Gelders Archief. Plaats van handeling is de burgemeesterskamer in het Duivelshuis, het historische pand naast het stadhuis. Namens het Gelders
Archief is ook coördinator Wim Meijerink
aanwezig en verder een aantal vertegenwoordigers van het Platform alsook het bestuur
van de stichting Doca zelf.
Uit het persbericht van Doca dat op die dag
wordt uitgebracht: ‘Vandaag zal in aanwezigheid van wethouder Veenstra en prof. Keverling Buisman, directeur van het Gelders Archief, het archief van 25 jaar Samenwerkende
Arnhemse Vredesgroepen (sinds 2000 Platform Arnhem Mondiaal geheten) officieel
worden overgedragen aan het Gelders Archief.
Aan het archief is door de Stichting Doca anderhalf jaar gewerkt, waarbij al bestaande deelarchieven over deze periode werden samengevoegd en van chronologie en inhoudsopgave voorzien. In totaal gaat het daarbij om 60.000 pagina’s, waarvan de 20.000 originelen vandaag aan
het Gelders Archief worden overgedragen. Het Gelders Archief verplicht zich daarbij om de inzage aan belangstellenden te verzorgen terwijl het Platform Arnhem Mondiaal zich verplicht
om met regelmaat het Gelders Archief van stukken te voorzien, zodat het archief niet alleen historische waarde heeft, maar ook actueel blijft.’
Over de achtergrond van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen vermeldt het persbericht
nog: ‘In september van dit jaar zal het precies 25 jaar geleden zijn dat Arnhemse organisaties
op het gebied van vredesvraagstukken tot samenwerking besloten. Aanleiding daartoe was de
dreigende plaatsing van kruisraketten in West-Europa. Deze wapens, uitgerust met een atoomkop, moesten ‘de Russen’ buiten de deur houden. Het schrikbeeld van een atoomoorlog waarbij
Europa het slagveld zou kunnen worden van een conflict tussen de twee grootmachten in de
wereld, deed in de beginjaren 80 honderdduizenden mensen uit protest de straat opgaan.
Ook nadat de acute dreiging met deze wapens na de Val van de Muur in 1989 was weggeëbd,
bleven de Arnhemse vredesgroepen, inmiddels aangevuld met plaatselijke organisaties op het
gebied van ontwikkelingswerk, mensenrechten en mondiale milieuvraagstukken met elkaar samenwerken. Het gemeentebestuur (met name wethouder Van de Meeberg en burgemeester
Drijber) zag de betekenis van dit unieke samenwerkingsverband in en gezamenlijk werd een
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raadgevende commissie Vredesvraagstukken in het leven geroepen. Deze raadgevende functie
heeft het huidige Platform Arnhem Mondiaal nog altijd, ook al voert de gemeente geen actief
vredes- en ontwikkelingsbeleid meer zoals in de jaren 80 en 90 en al zijn veel van de initiatieven
uit die jaren zoals de Arnhemse stedenbanden verzelfstandigd.’

De pers
Niet alleen het gemeentebestuur heeft na de millenniumwisseling zijn belangstelling voor het
Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk grotendeels verloren – ook al is wethouder Sjoerd
Veenstra bij de archiefoverdracht aanwezig – ook de plaatselijke pers heeft die interesse niet
meer. Sinds het samengaan van de dagbladen Arnhemse Courant, Gelders Dagblad en De Gelderlander eind 2001 (een fusie onder de wervende titel Samen beter) is de concurrentiepositie
van de kranten ten opzichte van elkaar verdwenen. Waar de afzonderlijke redacties voorheen
nog probeerden elkaar af te troeven door met ‘afwijkend’ plaatselijk nieuws te komen – waar
maatschappelijke organisaties die ‘anders’ waren garen bij sponnen – is het nu één centrale
redactie die uitmaakt voor de lezer wat nieuws is.
Maar de overdracht van het SAV-archief haalt toch de krant. Onder de kop Kwart eeuw op de
barricaden blikt verslaggeefster Wilma Reinders in een fors artikel terug op de periode dat vredesorganisaties aan de weg timmerden met demonstraties, handtekeningenacties en blokkades.
Uit het betreffende artikel in de Gelderlander van 10 februari 2006: ‘Neutronenbom, kruisraketten, kerncentrale: allemaal termen die in de roerige jaren tachtig aanleiding waren tot demonstraties. Ook in Arnhem, waar de verschillende vredesbewegingen 25 jaar geleden besloten
tot samenwerking. De stichting Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen had lange tijd grote
invloed op het gemeentelijke Arnhemse vredesbeleid.’
Voorzitter Ed Bruinvis van het Platform wordt uitgebreid geciteerd in de krant wanneer hij over
de ontstaansgeschiedenis van de SAV verhaalt: ‘De Arnhemse situatie was uniek. Er werd in diverse gemeenten wel samengewerkt, maar er lagen allerlei gevoeligheden tussen de groeperingen. In Arnhem werd in 1979 al een gezamenlijke vredesmarkt gehouden in het stadhuis.’ En
over het functioneren van een raadgevende commissie Vredesvraagstukken: ‘De helft daarvan
bestond uit raadsleden, de andere helft uit vertegenwoordigers van vredesgroepen. Dat was
best bijzonder, want zo hadden we een directe stem in het gemeentelijke vredesbeleid. Toen gingen de ontwikkelingen ineens heel snel. Er kwam een stedenband met Gera dat aan de andere
kant van het IJzeren Gordijn in Oost-Duitsland lag, de Stichting Arnhem-Lima kwam tot stand
en uit het anti-apartheidsbeleid kwam de stedenband Arnhem-Kimberley (Zuid-Afrika) voort.’
Over het anti-apartheidsbeleid van de gemeente zelf: ‘Je had destijds de LOTA, Lagere
Overheden tegen Apartheid. Dat liep helemaal fout af. De jonge Arnhemse PvdA-wethouders
vonden dat bedrijven die samenwerkten met Zuid-Afrika moesten worden geboycot. De VVD
verzette zich daartegen omdat ze vond dat Arnhem zich bezighield met buitenlandse politiek en
dat mochten gemeenten niet. De partij kaartte de kwestie aan in Den Haag en van daaruit werd
Arnhem teruggefloten. Arnhem moest diep door het stof en je merkt nu nog dat dat zijn sporen
heeft nagelaten.’
Over de vredesdemonstratie die in 1983 gehouden werd op het Willemsplein waaronder een
atoomschuilkelder verborgen ging: ‘Dat was de eerste keer dat er wat spanning was tussen demonstranten en politie. Er werd tussen beide partijen een beetje geduwd en getrokken.’
Wat dagblad de Gelderlander in het atikel helaas onderbelicht laat, is dat de jaren 80 ook de
periode was dat het gemeentelijk politiekorps van Arnhem een aparte eenheid kende, de Groep
Bijzondere Opdrachten, kortweg GBO. Deze eenheid had bij de oprichting als doel om de rust
en orde in de door criminelen overgenomen horeca op de Korenmarkt te herstellen. Toen dat
doel eenmaal was bereikt werden de doorgaans in burger opererende agenten ingezet om actievoerders in Arnhem het leven zuur te maken. Vredesdemonstraties tegen de munitietrein, de totaalweigerprocessen en de militarisering van de samenleving werden door deze speciale politieeenheid met grof geweld uit elkaar geslagen, zoals dat ook gold voor demonstraties van de
kraakbeweging en de anti-kernenergiebeweging in Arnhem. (In november 2005 is de Groep
Bijzondere Opdrachten overigens opgeheven en opgegaan in het Arrestatieteam (AT) MiddenNederland.)
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Hoofdstuk 3

Op naar het feest
Wanneer het Platform op 22 maart voor de tweede maal in 2006 bij elkaar komt, wordt uiteraard
teruggeblikt op de overdracht van het SAV-archief aan het Gelders Archief. Intussen zijn de gemeenteraadsverkiezingen echter ook voorbij en heeft de uitslag grote gevolgen voor de samenstelling van het Arnhemse gemeentebestuur gekregen. Bestond het college tot 7 maart namelijk
nog uit leden van vrijwel alle partijen in de raad, een zogeheten afspiegelingscollege, na de
winst van PvdA en SP is er opeens een links college mogelijk dat op een meerderheid in de raad
kan rekenen van PvdA, GroenLinks en SP (samen namelijk goed voor 23 van de 39 leden). Tot
teleurstelling van menigeen – inclusief de Platformleden – komen de drie partijen er niet uit en
wordt een college geformeerd met drie PvdA-wethouders, één GroenLinks wethouder en één
wethouder uit het CDA. Deze nieuwe collegesamenstelling heeft voor wethouder Sjoerd Veenstra (Zuid Centraal) als consequentie dat hij buiten de boot valt. Voor hem in de plaats treedt
Barth van Eeten van GroenLinks aan, een man bij wie het vredes- en ontwikkelingswerk na aan
het hart ligt, zoals de Platformleden tot hun blijdschap zullen vaststellen. Niettemin wordt op 27
april door Henny Beijer en Ed Bruinvis welgemeend afscheid genomen van Sjoerd Veenstra
waarbij hem een archiefexemplaar aangeboden wordt van het boekwerkje Arnhem en de moderne oorlog uit 1985.
Omdat er behalve een nieuw college ook veel nieuwe raadsleden zijn geïnstalleerd, wordt op
deze bijeenkomst van 22 maart het idee geopperd om weer eens een rondgang te maken langs de
raadsleden om hen te wijzen op het bestaan en de waarde van het Platform als gemeentelijk adviesorgaan. Een en ander past ook in het plan om 2006 als een evaluatiejaar te beschouwen. Al
langer namelijk hapert het in het Platform: veel werk komt neer op enkele actieve vertegenwoordigers, terwijl ook het aantal afwezigen op de vergaderingen nog wel eens zorgen baart.
Ook op deze maartbijeenkomst blijkt slechts de helft van het aantal leden acte de présence te
geven. Wel wordt Paulien Kruiper welkom geheten als de nieuwe vertegenwoordigster van
Stichting Arnhem-Lima en meldt Jaap Huurman – via Gerda van der Sluijs – dat hij overweegt
terug te keren als Platformlid, maar dan niet langer als vertegenwoordiger van de stichting
CONKIM maar als initiator van Huis der Werelden.
De bijeenkomst wordt afgesloten met het besluit om de raadsleden een felicitatie te sturen met
hun verkiezing en om vaart te maken met de organisatie van het jubileumfeest in september.

Op naar het feest
Op 26 april en 31 mei komen de Platformleden opnieuw in vergadering bijeen, ditmaal met als
belangrijkste agendapunt het naderende jubileumfeest. En dan blijkt dat als het moet de leden
wel degelijk tot snel en effectief handelen in staat zijn: de lijst met genodigden is gereed, waarbij veel speurwerk moest worden verricht om de adressen van plaatselijke vredesactivisten van het eerste uur te achterhalen. Ook wordt
besloten om de jubileumviering van 25 jaar SAV te combineren met
het 50-jarig jubileum van de Novib en het 40-jarig bestaan van de
Arnhemse Novib/Unesco-groep. De aldus gecombineerde jubileumviering wordt op 16 juni middels een vooraankondiging aan de
genodigden bekend gemaakt: ‘Het gemeentelijk Platform Arnhem
Mondiaal is drukdoende met de voorbereidingen van de viering van
25 jaar samenwerkende Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties. Dit Platform is de voortzetting van het werk van de Stichting
Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen (SAV) die in september 1981 tot oprichting besloot
als aanloop naar de grote vredesdemonstraties van 1981 (Amsterdam) en 1983 (Den Haag).
Het Platform Arnhem Mondiaal is nog altijd actief op het gebied van vrede en daar zijn in de
loop der jaren ook nog de terreinen internationale samenwerking, mensenrechten en duurzame
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ontwikkeling bij gekomen. Het Platform bestaat op dit moment uit 15 plaatselijke organisaties
die op een van deze terreinen actief zijn en elkaar op reguliere basis treffen om ervaringen uit te
wisselen, gezamenlijk activiteiten te organiseren en de gemeente Arnhem waar nodig te adviseren bij haar vredes- en ontwikkelingsbeleid.
Wij wilden dit 25-jarig bestaan niet ongevierd voorbij laten gaan en hebben voor dit doel de
Burgerzaal van het Arnhemse stadhuis kunnen reserveren op vrijdagavond 22 september.
De avond zal bovendien in het teken staan van Oxfam Novib en de Novib/Unesco-groep Arnhem
die eveneens een jubileum te vieren hebben, respectievelijk hun 50- en 40-jarig bestaan. Beide
organisaties zijn in ons Platform vertegenwoordigd.
U bent in de afgelopen jaren op enigerlei wijze betrokken geweest bij de activiteiten van dit
samenwerkingsverband en dat is de reden dat wij u op de lijst van genodigden voor dit jubileumfeest hebben geplaatst.
Begin september ontvangt u nog een definitieve uitnodiging met daarin het programma van die
avond, maar wij zenden u nu vast een vooraankondiging opdat u bij het invullen van uw agenda
voor na de zomer met dit jubileumfeest rekening kunt houden.’

Campagnes
Intussen zijn de afzonderlijke Platformorganisaties ook bezig met hun eigen campagnes. Zo
organiseert Stichting Arnhem-Lima van 11 tot 20 mei voor de tweede maal een Lima-week met
een fototentoonstelling in de bibliotheek en een lezing in Hotel Blanc. Stichting Doca houdt op
27 april samen met Rood, de jongerenorganisatie van de Socialistische Partij, een folderactie bij het postkantoor op het Jansplein
om te protesteren tegen het verlenen van exportkredieten voor de levering van korvetten
aan Indonesië. En de OxfamNovib/Unescogroep Arnhem organiseert opnieuw een fototentoonstelling (Wijkbeheer op z’n Afrikaans), ditmaal in de bibliotheek van Kronenburg in Arnhem-Zuid. Ook doet de organisatie mee aan de plaatselijke campagne
Arnhem voor Suriname. Doel is geld in te
zamelen voor de getroffenen in dat land na
overstromingen als gevolg van hevige regenval. Ook de gemeente Arnhem springt bij en
doneert € 20.000 uit het Arnhems Fonds Samenlevingsbeleid.
Amnesty-Arnhem start een campagne tegen de Amerikaanse gevangenis Guantánamo Bay op
Cuba, waar van terrorisme verdachte mensen al jaren worden vastgehouden zonder vorm van
proces. Uit de persverklaring van 19 juni 2006 van de groep: ‘Onder het motto ‘Laat de angst
niet winnen van de mensenrechten’ voeren Amnesty-leden de hele zomer actie in verband met
mensenrechtenschendingen in de strijd tegen het terrorisme. De strijd tegen het terrorisme leidt
al jaren tot ernstige schendingen van de mensenrechten. In het proces worden er wetten, maatregelen en voostellen aangenomen om de ‘veiligheid te vergroten’, maar die vooral leiden tot
onwettige inperking van rechten.’
Kerk en Vrede tenslotte lanceert een landelijke campagne met als titel Geen ontwikkelingswerker met een geweer. Uit het persbericht van 16 mei 2006 van deze oudste vredesorganisatie
van ons land: ‘Afgelopen zaterdag, 13 mei, startte de vereniging Kerk en Vrede tijdens een bijeenkomst in de Doopsgezinde Kerk te Utrecht over de vermenging van ontwikkelingswerk en
militaire operaties, de handtekeningenactie ‘Geen ontwikkelingswerker met een geweer’. Met
deze campagne wil Kerk en Vrede een protest laten klinken tegen de toenemende rolverschuiving van militairen als hulpverlener en de bijbehorende geldstroom van ontwikkelingssamenwerking naar defensie-activiteiten die onder het huidige kabinet plaatsvindt.’
De campagne van Kerk en Vrede is geen eenmalige actie, maar zal een jaar duren, tot aan de
Tweede Kamerverkiezingen van mei 2007. Over het waarom van deze lange termijnactie
nogmaals het persbericht van Kerk en Vrede: ‘Ontwikkelingswerk raakt in toenemende mate
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verstrengeld met militaire operaties. Dat heeft veel te maken met een grote overeenstemming in
de buitenlandse politiek van de meeste Westerse landen over de samenhang tussen veiligheid en
ontwikkeling. Het een zou niet zonder het ander kunnen. Via bijvoorbeeld de Europese Afrikaanse Vredesfaciliteit gaat er ontwikkelingsgeld naar militaire activiteiten in ontwikkelingslanden en uit het Nederlandse budget voor ontwikkelingssamenwerking voeren Nederlandse militairen in Irak en Afghanistan kleinschalige ontwikkelingsprojecten uit. ‘Onze jongens en meisjes’
(zoals Nederlandse beroepsmilitairen tegenwoordig liefkozend
worden genoemd) gaan naar de Afghaanse provincie Uruzgan, niet
om te vechten, maar om te helpen. Feitelijk maken zij het werk van
professionele ontwikkelingswerkers hiermee onmogelijk. Door deze
vermenging worden ontwikkelingswerkers zonder geweer namelijk
een gemakkelijk doelwit voor lokale rebellen.’
De bezorgdheid die Kerk en Vrede uit is bepaald niet onterecht
zoals in latere jaren blijkt wanneer hulpverleners van bijvoorbeeld
het Internationale Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen
slachtoffer worden van ontvoeringen en oorlogsgeweld.

Hoofdstuk 4

En wederom overlijdt een Platformlid
En terwijl de Platformleden met de gedachte aan een gezamenlijke jubileumviering in september de zomer ingaan, ontvangt het bestuur als een donderslag bij heldere hemel het bericht dat
Wim Onderstal, vanaf de beginjaren in het Platform actief namens Wereldwinkel Kortestraat, de
Novib en Geweldloze Weerbaarheid, op 16 juli op 84-jarige leeftijd is overleden. Weliswaar
waren de Platformleden op de hoogte van het feit dat zijn gezondheid al enige tijd te wensen
overliet en zijn er ook beterschapswensen en bezoekjes geweest, maar toch is zijn heengaan
onverwacht en voor de vredeswerkers een
zware slag.
Wim Onderstal wordt op donderdag 20 juli
begraven op de gemeentelijke begraafplaats
Moscowa in aanwezigheid van veel Platformleden. Gerda van der Sluijs-Uffing, in
het Platform de Novib/Unesco-groep vertegenwoordigend, houdt in de aula een toespraak: ‘In 1956 werd Wim Onderstal gevraagd door burgemeester Matser een
Novib-comité samen te stellen. Dit lukte en
in 1957 werd dit Novib-comité geïnstalleerd
door burgemeester Matser van de gemeente
Arnhem. Wim is dus vijftig jaar betrokken en
zeer actief binnen het Novib-comité maar
ook betrokken bij het landelijk gebeuren van
de Novib, hij werd hierin gesteund en bijgestaan door zijn vrouw Toos.
Landelijk was er een goede samenwerking
tussen Unesco en Novib. In 1956 werd er
een Arnhems Unesco-comité opgericht. In
1966 leidde dit tot een fusie van beide groepen en dus gingen ze samen verder als Novib/Unesco-groep Arnhem met het ontwikkelingswerk.
Zo werden er veel landelijke projecten van Novib en Unesco vanuit de Novib/Unesco-groep onArnhem Mondiaal
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dersteund en actiegevoerd voor projecten in de Derde Wereld. Vele jaren werd er gecollecteerd
en de vrijwilligers werden gecoördineerd door Wim Onderstal.
In 1968 spraken de kerken zich uit voor ontwikkelingssamenwerking. De Arnhemse predikanten
namen contact op met de Novib/Unesco-groep Arnhem voor samenwerking. Het Arnhemse IKV
werd opgericht.
In 1969 organiseert het Arnhemse IKV in samenwerking met de Novib/Unesco-groep Arnhem
de Vredesweek in Arnhem. In deze week werd de Wereldwinkel geboren, de eerste tijd als werkgroep van Novib/Unesco Arnhem.
In 1971 start de Actie Arnhem Suriname. Novib/Unesco werkt dit project uit.
In 1982 richt de projecthulp zich vooral op Goejaba. De familie Onderstal zette zich hier zeer
actief voor in.
In 1981 richtte de Novib/Unesco-groep Arnhem zich op het Novib-project Villa el Salvador.
In 1990 kwam ik door Rudy Manhoef van ´t Poortje voor allochtone jongeren in de Novib/
Unesco-groep Arnhem terecht en hier leerde ik Toos en Wim Onderstal en de andere vrijwilligers uit de groep kennen. Bij Toos en Wim Onderstal werd elke maand vergaderd en er was
altijd koffie met een koek. Wij hebben verschillende activiteiten in samenwerking met de vrijwilligers van de wereldwinkel georganiseerd en voorlichting en gastlessen op scholen gegeven
enzovoort. De activiteiten werden veelal door Wim Onderstal gecoördineerd. Langzaamaan
werd onze Novib/Unesco-groep Arnhem klein: Toos, Wim, Rudy, Ulli, Irene en ik.
Toen Toos ziek werd was Wim erg druk met de verzorging van Toos terwijl hij zichzelf dikwijls
ook niet goed voelde en vooral veel pijn aan zijn benen had. Hierdoor kwamen we niet meer geregeld bij elkaar en ook onze activiteiten werden wat minder. Dit kwam ook doordat er nauwelijks nog actieve leden en vrijwilligers waren. Maar wij, Irene en ik, hebben ons voor vele activiteiten actief ingezet en zullen dit ook blijven doen.
Toos overleed in maart 2005 en dit was voor Wim een groot gemis en verlies. Snel hierna werd
ook Wim ernstig ziek en wij probeerden hem veel uit handen te nemen. Maar ondanks zijn ziekte
was het voor hem heel moeilijk om het vrijwilligerswerk waar hij zijn levenswerk van had gemaakt, uit handen te geven. Wel begrijpelijk. Dus enkelen van ons hielden hem op de hoogte via
een bezoekje, telefonisch of met een kaart van de activiteiten en veranderingen, zowel binnen
ons groepje als bij de landelijke Novib en Unesco, dit wel zonder Wim ergens mee te belasten.
Begin dit jaar kwamen Sylvia Borren, algemeen directeur bij de Novib, en Laurens van der Zee
van het Unesco Centrum op ziekenbezoek bij Wim Onderstal.
Hij werd door beide organisaties in het zonnetje gezet en bedankt voor alles wat hij voor beide organisaties heeft betekend
en gedaan. Maar als u nu denkt dat er alleen maar over zijn
ziekte werd gesproken, dan vergist u zich. Met Sylvia Borren
werd de geschiedenis van 50 jaar Novib en Novib-Arnhem besproken en hoe het verder moest. Dit gebeurde eveneens over
Unesco met Laurens van der Zee. Laurens van der Zee maakte
de opmerking: u heeft enorm veel kennis in uw hoofd. Dit zou u
moeten doorgeven aan anderen, maar dan ook in detail. Irene en ik waren bij die bezoeken
eveneens aanwezig.
Wij hadden gehoopt dat Wim Onderstal er op 22 september a.s. bij had kunnen zijn, tijdens het
jubileum van het Platform Arnhem Mondiaal en Novib/Unesco-Arnhem, zodat ook wij hem in
het zonnetje hadden kunnen zetten voor alles wat hij aan vrijwilligerswerk in vele organisaties
heeft gedaan, maar helaas heeft dit niet zo mogen zijn.
Ik denk dat Wim en Toos ons veel hebben geleerd en doorgegeven. Wij zullen proberen het
vrijwilligerswerk voor Oxfam-Novib en Unesco voort te zetten. Ook heb ik voldaan aan Wims
verzoek ons in te zetten voor de watersnoodramp in Suriname bij de plaats Goejaba.
Wim, bedankt voor alles en vaarwel op uw laatste reis om met Toos herenigd te worden in het
Hemels paradijs bij God.
Ik wens zijn kinderen, kleinkinderen, familie, kennissen en buren veel sterkte toe.’
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In memoriam
Naar aanleiding van het overlijden van Wim Onderstal schrijft Aris Kon, behalve bestuurslid
van het Platform Arnhem Mondiaal ook secretaris van de Raad van Kerken Arnhem, een uitgebreid memoriam, dat een jaar later wordt opgenomen in de periodiek van de Stichting Voor Actieve Geweldloosheid (SVAG). Enkele fragmenten uit dit memoriam: ‘Wim Onderstal geboren
en overleden in Arnhem doorliep daar de Mulo en solliciteerde in 1938 bij de gemeente Arnhem. In zijn vrije tijd was hij altijd al actief in de vredesbeweging, maar na zijn pensionering in
1986 deed hij dat vredeswerk fulltime.
Wim zelf vertelt in een interview met Ed Bruinvis, redacteur van het komende boek over 25 jaar
vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem ter gelegenheid van het evenzoveel jarig bestaan van
de SAV: Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen: ‘Al vanaf 1938/39 was ik actief in het in
1923 opgerichte Kerk en Vrede. Tijdens de oorlog was de vereniging Kerk en Vrede verboden,
wegens haar antimilitaristische uitgangspunten, maar na de oorlog werd de organisatie met
enige moeite toch heropgericht. Ik werd ook weer lid en na enige jaren zelfs voorzitter. Het
hoofdbestuur verzamelde gevallen van geweldloos verzet in de oorlog en gaf een boekje uit over
nieuwe weerbaarheid. Dit boekje werd overal besproken, waardoor velen waaronder ook ik, de
noodzaak inzagen van meer studie /training in geweldloze initiatieven. Hieruit ontstond de
Stichting voor Geweldloze Weerbaarheid. Het was een landelijke stichting en ik maakte deel uit
van het bestuur. Afdelingen kende deze stichting niet, maar per regio werden wel bijeenkomsten
gehouden over hoe je ‘verzet tegen militarisme’ zou moeten organiseren zonder zelf tot geweld
te vervallen. Co Schippers, mijn goede vriend, die al in veel Arnhemse organisaties actief was,
was in de Arnhemse regio de vertegenwoordiger van deze Stichting. Na zijn dood (1987) verviel
deze vertegenwoordiging.’

Over de Novib
‘Een andere organisatie waarin ik vanaf het begin actief was, is de Nederlandse Organisatie
voor Internationale Bijstand (NOVIB), die op landelijk niveau werd opgericht in 1956.
Aan de wieg stonden onder anderen dominee J.B.Th. Hugenholtz, die als vertegenwoordiger
van Algemene Nederlandse Vredes Actie (ANVA) én Kerk en
Vrede een vredesconferentie in Noorwegen bezocht en daar
gegrepen werd door het Noorse model voor ontwikkelingshulp. Hij schreef een boekje ‘Volken helpen Volken’ en pleitte
voor een Nederlandse beweging voor hulp aan arme landen.
Zo ook pater Simon Jelsma, die in zijn toenmalige ‘Pleinpreken’ in Den Haag eveneens aandrong op actie ten aanzien
van het politieke probleem van de arme landen. Samen met
Johan Winkler (journalist bij Vrij Nederland en actief in de
vakbeweging) werd de oprichting van een stichting in 1956
een feit.
Van het bestuur van de nieuwe stichting maakte ook de toenmalige Commissaris van de Koningin in Gelderland, jhr.
C.G.C. Quarles van Ufford, deel uit. Hij riep in juli 1957 alle
burgemeesters van Gelderland bijeen om hen over de oprichting van de Novib te informeren en om bij hen aan te dringen
op het opzetten van plaatselijke Novib-comités. Een maand
later werd ik als secretaris van de toenmalige Oecumenische
Pater Simon Jelsma
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Raad van Kerken Arnhem door burgemeester Chris Matser benaderd met de vraag, of ik een
Arnhems Novib-comité wilde opzetten. Samen met de kabinetschef van de gemeente heb ik dat
gedaan. De Arnhemse Novib-groep dateert dus van 1957. Enige jaren later is de plaatselijke
Novib-groep, waarvan ik secretaris geworden was, gefuseerd met de plaatselijke Unescogroep.’
Over dienstweigeren
‘Op de vraag naar zijn standpunt met betrekking tot dienstweigeren zegt Wim Onderstal: ‘Ik
was al dienstweigeraar in een tijd dat uiteraard organisaties als Onkruit en de Vereniging
Dienstweigeraars nog niet bestonden, namelijk op het moment dat in 1939 de Tweede Wereldoorlog ontbrandde. Hoe keek men in die tijd aan tegen
dienstweigeren en hoe heb ik dat toen zelf ervaren? Sedert
1923 bestond er al een dienstweigeringswet, maar de Nederlandse staat probeerde in die tijd de discussie over
dienstweigeren uit de weg te gaan en daarom werd ik
afgekeurd voor de dienstplicht. Bij de bevolking heerste veel
afwijzing en onbegrip jegens dienstweigeren. Tegen het
dienstweigeren op zich kon de staat weinig uitrichten ook
niet door ambtenaren. Wel was het lidmaatschap van Kerk
en Vrede voor ambtenaren verboden.
Daar heb ik echter geen last van gehad, want terwijl mijn procedure nog liep, vielen de Duitsers ons land binnen en werd Kerk en Vrede door hen opgeheven. Ik heb in die periode wel illegale krantjes rondgebracht, maar ben niet actief geweest in het gewapend verzet; in geweldloos
verzet waren wij helaas niet getraind. Na de oorlog zijn we weer doorgegaan met het werk van
Kerk en Vrede en hebben we er ook terreinen bij betrokken als ontwikkelingshulp en milieuvraagstukken.’
Over conflicten
‘De interviewer merkt op dat Wim wegens zijn levenslange inzet voor vrede en internationale
samenwerking toch wel zo’n beetje wordt beschouwd als de nestor van de Arnhemse Derde
wereldbeweging. Die jarenlange inzet is evenwel niet zonder ernstige conflicten geweest. In
1979 en later nog eens in de beginjaren 80 splitsten zich zelfs twee wereldwinkels af van de
Wereldwinkel Kortestraat. Ook kreeg Wim in de jaren 90 veel kritiek te verduren op zijn manier
van leidinggeven aan de Wereldwinkel. Hoe zijn zulke escalaties te vermijden?
‘Ik zou niet weten, hoe je dergelijke conflicten kunt
vermijden. Je komt ze overal tegen waar idealisten
elkaar in samenwerkingsverbanden treffen. Kijk
bij-voorbeeld maar naar alle ruzies en afsplitsingen in politieke partijen. Er ontstonden in de jaren
70 binnen de Wereldwinkel spanning over de
vraag, of je producten moest blijven verkopen of
dat je je meer op de linkse actiebeweging moest
richten. Ik vond zelf dat een wereldwinkel een verkooppunt van levensmiddelen en handnijverheid uit
de Derde Wereld moest blijven en tevens actie moest voeren.
Er ontstond toen wel een tweede winkel met veel linkse publicaties en zonder productverkoop
(wereldwinkel/boekhandel ‘De Rooie Arnhemmer’).
Maar de spanningen in de Wereldwinkelgroep zag je in die tijd in bijna alle wereldwinkels. Ook
binnen de kerken waar we in die jaren veel contact mee hadden, had je dergelijke spanningen.
De ene groep wilde actievoeren vanuit de kerk, de andere groep vond juist dat je als kerk buiten
de conflicten moest blijven. De Wereldwinkelgroep was een verzameling van individuele karakters. De een richtte zich bijvoorbeeld volledig op het werk van Unicef, een ander wilde liever
Novib-acties uitwerken. De Wereldwinkel Kortestraat had nog het geluk, dat het een stichting
was die haar pluriformiteit kon bewaren en waarbinnen veel verschillende vormen van actieArnhem Mondiaal
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voeren mogelijk waren. Ikzelf heb die pluriformiteit altijd erg belangrijk gevonden. De mensen
van de Wereldwinkel hebben vanuit verschillende stromingen toch altijd sámen actiegevoerd.’
Over Wereldwinkel Kortestraat
In 1995 wijdde de Arnhemse Courant een paginagroot artikel aan het levenswerk van Wim
Onderstal. Aanleiding was de heropening van het wereldwinkelpand aan de Kortestraat, dat
een grondige verbouwing had ondergaan om met een modernere uitstraling een breder publiek
te kunnen bereiken.
De interviewer vraagt zich naar aanleiding daarvan af, of het tien jaar na dato correct is om te
concluderen dat de mensen die nú de Wereldwinkel bezoeken een ander slag mensen is dan de
actievoerders van pak ‘m beet de jaren 60 en 70?
‘Nee, er is geen ander publiek gekomen dan de
groep die al jaren de wereldwinkel bezoekt. Er komen iets meer klanten dan vroeger en de verkopen
liggen in verhouding ook niet zoveel hoger dan
vroeger, maar men draait niet met verlies. De verdiensten uit de productverkoop dekken nagenoeg
de onkosten. Omzetvergroting is ook niet het uiteindelijke doel. Het doel op termijn is de wereldwinkel overbodig te maken, zodra andere commerciële winkels voldoende ‘eerlijke waar’ verkopen.
Eigenlijk was de opknapbeurt van de wereldwinkel indertijd meer een meegaan in de metamorfose die de Kortestraat en de gehele Arnhemse binnenstad kreeg.’
De interviewer stelt, dat de wereldwinkel sterk aan het idee heeft bijgedragen, dat hier in het
Westen een eerlijke prijs dient te worden betaald voor de Derde Wereldproducten. De Max Havelaar koffie mag om die reden ronduit een succes genoemd worden. Bovendien kwam in het
kielzog van de ideële verkoop ook in de supermarkten steeds meer aandacht voor ‘eerlijke
waar’ en biologische producten. De vraag blijft echter, in hoeverre je uit het oogpunt van duurzame ontwikkeling de verkoop van allerhande snuisterijen uit Derde Wereldlanden zou moeten
blijven stimuleren. Zou men in de landen rond de evenaar productie- en transportmogelijkheden
niet beter kunnen benutten dan mee te deinen op de golven van trends in de westerse wereld, zo
is de vraag.
Wim antwoordt, dat de opmerking over die supermarkten wel klopt, ook al zit er daarbij een
puur zakelijke overweging. ‘Uit het oogpunt van klantenbinding biedt men biologische producten aan. Maar ook bij de klanten bestaat er een betwijfelbare kant. Door twee pakken goedkope
koffie te kopen en één pak Max Havelaar-koffie, heeft men het idee toch nog iets goeds gedaan
te hebben voor de Derde Wereld; een onjuiste vorm van liefdadigheid dus eigenlijk.
De verkoop van kunstproducten in de wereldwinkel heeft twee redenen. In de eerste plaats
wordt getoond, welke mooie dingen mensen daar kunnen maken, ook zal zijn die artikelen soms
trendgevoelig. De tweede reden is dat de makers in die landen geen goede prijs voor hun werk
kunnen krijgen, maar in het westen wel. Men moet de klant echter wel steeds het verhaal blijven
vertellen over de leef- en werkomstandigheden in de landen van herkomst.’
Over de huidige vredesbeweging
‘De stelling dat de in de jaren 80 in Nederland sterk ontwikkelde
vredesbeweging in de jaren 90 rechts werd ingehaald door de
mi-litaire inzet buiten de landsgrenzen onder het mom van
‘vredes-missies’ en ‘bewaking van de mensenrechten’ en dat
vanuit het gedachtegoed van organisaties als Geweldloze
Weerbaarheid het werkelijke vredesinitiatief moeilijk is terug te
winnen, vindt Wim een moeilijke. ‘Ik zie op dit moment geen
mogelijkheden om een brede vredesbeweging op te zetten. Het
stelt me soms erg teleur, als ik zie hoe al die inzet van de
afgelopen jaren afbrokkelt. Overigens werd in de jaren 80 de
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vredesbeweging voor een belangrijk deel gevoed door de angst voor kruisvluchtwapens en
oorlog. Ik deelde bij de grote anti-kernwapendemonstratie in Den Haag (1983) pamfletten uit
tegen de Navo, maar dat werd door veel demonstranten niet erg op prijs gesteld. De vakbonden
deden toen ook mee aan de demonstratie, maar ze wilden tegelijkertijd wel oorlogsschepen
laten bouwen voor Indonesië. Dus zo antimilitaristisch waren ze ook weer niet. Maar je ziet op
dit moment bijvoorbeeld ook, hoe weer geprobeerd wordt om kernenergie in te voeren. Het
verbaast me enorm hoe weinig verzet daartegen is.’
Over de Novib/Unesco-groep Arnhem
‘In 1997 vierde de Arnhemse Novib/Unesco-groep Arnhem haar 40-jarig bestaan.
Op de vraag naar wat naar de mening van Wim de hoogtepunten van de Novib/Unesco-groep
over de afgelopen halve eeuw zijn geweest, zegt hij: ‘De belangrijkste ontwikkeling in de
geschiedenis van de Novib vind ik, dat men meer wilde doen dan alleen collectes houden. Wel
vind ik het jammer, dat de Novib steeds meer een bureau is geworden, terwijl het doel was om
een volksbeweging te zijn. Je moet niet alleen goede artikelen willen schrijven en mooi expositiemateriaal willen ontwikkelen, maar je moet plaatselijk gericht zijn en de oorzakelijke verbanden aangeven tussen de situatie hier en die in ontwikkelingslanden. Daar zou opnieuw meer
aandacht voor moeten komen. Een hoogtepunt voor mijzelf uit de Novib-periode was bijvoorbeeld de lobby die we hielden bij de gemeente Arnhem om actief mee te doen met ontwikkelingssamenwerking. Die lobby was succesvol, temeer daar er voor het Novib-project ter
bestrijding van de armoede in Lima (Peru)
werd gekozen. Daaruit is later de zelfstandige Stichting Arnhem-Lima voortgekomen.
Een ander hoogtepunt uit die jaren was de
steun die de gemeente verleende aan de oprichting van de Wereldwinkel. Beide projecten waren twee mogelijkheden om praktisch bezig te
zijn met ontwikkelingssamenwerking.’
Op 7 maart (2005) overleed Wims vrouw Toos. Zij was wat men wel noemt de stille kracht op de
achtergrond. Zij heeft Wim al die jaren gesteund in zijn vredes- en ontwikkelingswerk. Op de
vraag hoe zij dat deed, vertelt Wim: ‘Toos deed zelf veel mee aan activiteiten. Zij deed vaak de
telefoontjes en had vaak goede ideeën over hoe je een campagne moest opzetten. Ze hield niet
zoveel van debat, maar als je haar mening vroeg, kwam er vaak goed commentaar. Ze stond ook
vaak achter de kraam en deed mee aan acties voor Vietnam en de Sahel. Ze dacht voortdurend
met me mee en had een goede kijk op dingen. Ik mis haar ook om die reden nog steeds.’

Ook Arie Blokland overlijdt
Maar Wim Onderstal is niet de enige vertegenwoordiger van het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk die in de zomer van 2006 overlijdt. Nog amper bekomen van de schrik over zijn
dood, bereikt de Platformleden in diezelfde julimaand het bericht dat ook Arie Pieter Blokland,
jarenlang voorzitter van de Arnhemse afdeling van de Raad van Kerken, op 24 juli is overleden.
Hij werd 82 jaar oud. En ofschoon het Henny Beijer is die de Raad van Kerken in het Platform
vertegenwoordigt en niet Arie Blokland, kennen de meeste Platformleden hem wel van naam.
Maar dat niet alleen, want nog voordat het Platform een eigen website had gebouwd, een klus
die secretaresse Afina van de Pol na haar aanstelling op zich zal nemen, kon een overzicht van
het Platformwerk via webmaster Arie Blokland aangehaakt worden aan de website van de Raad
van Kerken Arnhem. Op die manier is er toch een relatie ontstaan tussen hem en het Platform.
Ditmaal is het Aris Kon die als secretaris van de Raad van Kerken Arnhem met een artikel in
het blad Kerkperspectief van 18 augustus 2006 terugblikt op het leven van de voormalige
Raadsvoorzitter: ‘Op maandag 24 juli ontviel ons helaas onze vriend Arie Blokland. Eerder dit
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jaar had hij al zijn laatste functie voor de Raad van Kerken opgezegd, omdat hij toen ernstig
ziek werd. Hij was tot dat moment in januari – ondanks zijn gevorderde leeftijd – nog altijd met
redelijk veel plezier de webmaster van de site van de Raad van Kerken Arnhem. Gelukkig
hebben we dát werk bij iemand anders kunnen onderbrengen, maar in een heleboel andere opzichten is Arie echter onvervangbaar – zijn opvolgers op geen enkele wijze te na gesproken.
Ik heb Arie de meeste van zijn 14 jaren als een bevlogen voorzitter van de Raad mogen meemaken. In de overvolle Diaconessenkerk, waarin wij vrijdag
28 juli in een viering afscheid van hem mochten nemen, nam
hij zelf circa 7 jaar geleden ook afscheid, toen hij dat voorzitterschap van de Raad na zoveel (in)spannende jaren neerlegde. Spannend en inspannend, want was hij het immers niet die
de Raad in Arnhem ‘op de kaart zette’? Het belangrijkste item
daarbij was ongetwijfeld de organisatie van de viering van ’50
jaar na dato’ (de Slag om Arnhem) in 1994 in de Eusebiuskerk, waarin het voor het eerst in Arnhem mogelijk bleek in
het openbaar de voormalige ‘gezworen vijanden’ bij elkaar te
brengen in een oecumenische viering.
Die dienst was in niet geringe mate te danken aan de inzet en het doorzettingsvermogen van
Arie, die daarin maatschappelijk gezien een bondgenoot vond in de toenmalige Arnhemse burgemeester Paul Scholten. Binnen en buiten de kerk werd hem (Arie) die geste overigens niet altijd in dank afgenomen. Maar er waren er maar weinigen die gezien de eigen ervaringen in de
Tweede Wereldoorlog en de eigen doorleefde wijze van verzoening met de Duitsers – die hij
dankzij zijn geloof kon opbrengen – recht van spreken hadden.
Een ander niet te onderschatten ‘project van Arie‘ was dat van de boeren en later de vrouwen
van het Nicaraguaanse dorp Muelle de los Buyos. Hij heeft daarvoor toen intern en extern stevig gelobbyd. Het is wellicht jammer dat dat project het uiteindelijk in de discussie niet gehaald
heeft om als ontwikkelingsproject van de burgerlijke gemeente Arnhem in aanmerking te komen
(voorbeeldfunctie, verdubbeling van sponsorgelden, etc.), maar Nicaragua lag eindjaren 80/
beginjaren 90 politiek nu eenmaal wat gevoeliger dan voordien. Het project nadien werd dat in
Villa El Salvador (Peru).
Al in een veel vroeger stadium was ook Arie degene die via onder andere de Raad van Kerken
Arnhem het naaimachineproject van Koerdische vluchtelingenvrouwen in Noord-Irak entameerde. Toen Arnhem zich op de eerste nationale Kerkendag in 1988 in Kampen als oecumenische broedplaats mocht presenteren, is een kleed dat door diezelfde Koerdische vrouwen was
geweven en als cadeau aan de Raad van Kerken in Arnhem was terechtgekomen, daar getoond
als blijk van verbondenheid. Die verbondenheid was er van zijn kant ook altijd met de ergens in
Arnhem gestrande vluchtelingen in een periode dat de samenleving op dat punt wat minder
hard was dan nu. Arie heeft het altijd ten zeerste betreurd dat
de werkgroep ‘politiek’ die, geïnspireerd door het Evangelie,
vanuit de Raad van Kerken het gesprek met de lokale politici
zou hebben moeten aangaan om hen op hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid te wijzen, nooit goed van de grond gekomen is.
Door zijn overduidelijke aanwezigheid in de toenmalige
Raadsvergaderingen en zijn geheel eigen wijze van voorzitten,
was hij vaak en lang aan het woord, ook al omdat hij de
grootste dossierkennis had. Wij hebben in hem en met hem een
gedreven oecumenicus pur sang verloren en dat in een tijd dat
de oecumene in de kerken niet meer zo vanzelfsprekend is. Maar wij zullen zijn wijze lessen van
weleer ter harte blijven nemen en in zijn geest verder gaan.
Arie, bedankt voor je jarenlange inzet.’
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Hoofdstuk 5

Jubileumfeest 25 jaar SAV
Het Platform Arnhem Mondiaal dankt zijn bestaan voor een belangrijk deel aan de inzet van de
Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen (SAV). Dit samenwerkingsverband tussen plaatselijke kernen van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), Vrouwen voor Vrede en Stop de Nbom, ontstaat in de berinjaren tachtig uit protest tegen de voorgenomen plaatsing van
kruisraketten in Nederland (en in West-Europa) en de door de VS aangekondigde ontwikkeling
van de neutronenbom, zoals in dit werk al enkele malen is gememoreerd. Op 3 september 1981
komen deze organisaties voor het eerst bijeen onder de naam Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen en worden de eerste plannen gesmeed
voor een gezamenlijk protest tegen de nucleaire
dreiging in Europa. En dus is 2006 het jaar waarin deze organisatie vijfentwintig jaar bestaat. Om
dit als een jubileum te vieren is enigszins kunstmatig van aard, want hoewel het SAV formeel
nog altijd als stichting ingeschreven staat bij de
Kamer van Koophandel in Arnhem, zijn de
meeste leden al jaren geleden huns weegs gegaan
en heeft het actief gebleven restant zich in 1986
verenigd in het Platform Arnhem Mondiaal, toen nog Platform voor Vrede en Ontwikkeling
geheten. Opmerkelijk genoeg overigens hanteert het SAV zelf in zijn eerste nieuwsbrief van
april 1983 de datum van 29 februari van dat jaar als de startdatum waarop ‘officieel werd besloten om tot samenwerking over te gaan.’ Die datum vinden we ook terug in een artikel dat het
plaatselijk dagblad De Nieuwe Krant op 1 maart 1983 publiceert. Onder de kop ‘Vredesgroepen
in Arnhem gebundeld’ schrijft deze krant: ‘Tijdens een bijeenkomst gisteravond in de Vrijzinnige Hervormde Kerk aan de Parkstraat hebben de in verschillende organisaties opererende
vredesactivisten in Arnhem de handen ineengeslagen. Het kwam gisteren tot de oprichting van
de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen (SAV), waaraan de Vrouwen voor Vrede, de
actiegroep Stop de N-bom, de IKV-kernen en de Wereldwinkel deelnemen. De SAV stelt zich in
de eerste plaats ten doel zoveel mogelijk mensen te mobiliseren voor de landelijke demonstratie
tegen de modernisering van kenwapens, op 29 oktober in Den Haag. Verder wil de SAV een
platform gaan organiseren voor vrouwenorganisaties, politieke partijen, vakbewegingen, kerken, onderwijs- en welzijnswereld. Dit platform heeft tot doel bij zoveel mogelijk groeperingen
acties tegen de modernisering van kernwapens in gang te zetten. De SAV zal ook een stedelijke
Vredesnieuwsbrief gaan maken waarin alle vredesactiviteiten vermeld worden en een cursus
geweldloze weerbaarheid gaan organiseren. Tenslotte zal de SAV iedere laatste zaterdag van de
maand een Stille Wacht organiseren. Dit gebeurde al vier keer eerder onder de vleugels van
Stop de N-bom.’

Jubileumfeest als politieke inspiratiebron
Hoe dan ook, de Platformleden besluiten, zoals we in een voorgaand hoofdstuk zagen, om het
jaar 1981 als startjaar voor de oprichting van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen te
nemen en het jaar 2006 te gebruiken om hier iets omheen te organiseren. Vooral het idee om het
jubileumjaar aan te grijpen als een mogelijkheid om de mensen van het eerste uur weer eens met
elkaar in contact te brengen, slaat aan.
In het voorjaar van 2006 begonnen met de voorbereidingen, treffen de Platformleden elkaar na
de zomervakantie op de vergadering van 30 augustus. Na stil te hebben gestaan bij het overlijden van Wim Onderstal en Arie Blokland, kan voorzitter Ed Bruinvis melden dat er in de
vakantiemaand een gesprek is geweest met de nieuw aangestelde wethouder Barth van Eeten.
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Uit de notulen van de Platformvergadering van die dag over deze ontmoeting: ‘Ed en Henny
hebben op 6 juli samen met twee bestuursleden van Stichting Arnhem-Lima een gesprek gehad
met wethouder Barth van Eeten van onder meer samenlevingsbeleid over het vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem. Het gesprek verliep in een open en prettige sfeer en zolang Platform en
Platformorganisaties zich houden aan concreet, kwalitatief en inzichtelijk werk, kunnen zij op
de steun van gemeentewege rekenen. In dat opzicht kan ook op zijn steun worden gerekend bij
ons jubileumfeest in september.’
Bij de Platformleden gloort weer hoop na deze toezegging. Natuurlijk liggen er gemeentelijke
nota’s die op een heel andere richting wijzen waar het de ontwikkelingsambitie van de gemeente
betreft. En uiteraard ook bepalen raad en college samen welke kant het uit moet met activiteiten
over de gemeentegrenzen heen. Maar zoals in de jaren tachtig burgemeester Job Drijber en wethouder Daan van de Meeberg een forse stem in het kapittel hadden waar het om een gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid ging, zo kan nu wethouder Barth van Eeten wellicht zijn invloed aanwenden om Arnhem weer terug te krijgen op de vredeskaart. Vanzelfsprekend wordt
hij dan ook nadrukkelijk uitgenodigd op het jubileumfeest aanwezig te zijn en zal hij inderdaad
van de partij zijn, evenals overigens burgemeester Paulien Krikke.

Jubileumfeest als resultaat van samenwerking
Met nog maar drie weken te gaan, blijkt op deze Platformvergadering het meeste werk voor het jubileumfeest te zijn
gedaan of zich in een afrondend stadium te bevinden. Hoe
moeizaam opkomst en samenwerking in het Platform soms
zijn, toch blijkt ook hier dat de leden goed tot samenwerken in staat zijn zolang het maar een concreet doel betreft.
Secretaresse Afina van de Pol hierover in haar verslag van
de Platformvergadering van 30 augustus 2006: ‘Afina zal
Gerda een stapeltje uitnodigingskaarten geven, zodat zij
deze kan versturen aan de gasten van haar lijstje. Gerda
verzorgt tevens een begeleidende brief bij de kaarten.
In verband met het programma zal ook een kaart verstuurd
worden aan Los Gitanos en Rob Brockhus. Ed zal een
begeleidende brief voor burgemeester Krikke schrijven.
Afina laat mapje met infokaartjes rondgaan, het ontwerp
moet deze week aangeleverd worden bij de drukker.
Ed is afgelopen week bij Rob Brockhus geweest en heeft
samen met hem aan de PP-presentatie gewerkt, de PP-presentatie kan zowel op tv als pc
vertoond worden. Ed is heel tevreden over het resultaat.
Paulien zal de fotowand van de Stichting Arnhem-Lima plaatsen in de Burgerzaal, Afina zal
vragen of het mogelijk is om voor 19.00 uur een en ander in de zaal klaar te zetten.
Het idee wordt geopperd om tafels te plaatsen met info-materiaal van de Platformleden, Ed
neemt jaarverslagen van het Platform mee.
Ed gaat Bert vragen of hij tijdens de avond de sprekers wil aankondigen.
Gerda zal als gastvrouw optreden bij de ingang van de Burgerzaal met name voor de gasten
van Novib en Unesco. Alle Platformleden helpen mee met de ontvangst van gasten (badge op).
Afina zorgt voor boeketten en bloemstukje voor katheder.
Ed houdt het dankwoord en reikt de bloemen uit.
Ed verzorgt de persberichten, tijdens de avond zal de aanwezige pers doorverwezen worden
naar mensen met badge.
Paulien zal foto’s maken tijdens het feest, Ed zal indien nodig zijn camera aan haar uitlenen.
Ed koopt een gastenboek.
Doca gaat een speciale Info maken naar aanleiding van jubileumfeest met daarin de foto’s van
Paulien.’
Uit de notulen van deze vergadering blijkt ook dat Afina van de Pol een cursus website bouwen
met goed gevolg heeft afgerond en dat zij nog vóór de datum van het jubileumfeest (22
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september) de nieuwe website van het Platform online zal hebben gezet. Al met al komt er dus
weer vaart in het Platformwerk.

Jubileumfeest als publiciteitsactie
Zoals eerder aangegeven is de Arnhemse pers na de millenniumwisseling weinig tot niet meer
geïnteresseerd in wat de plaatselijke vredes- en ontwikkelingsorganisaties beweegt. Onderwerpen als kruisraketten en neutronenbom zijn thema’s uit een verleden. De Koude Oorlog is
voorbij, de Sovjet-Unie ontbonden. Ook de apartheid is een wangedrocht uit het verleden, net
als junta’s in Latijns-Amerika dat zijn. Het is deze stemming die dominant geworden is, niet
alleen als mainstream in de maatschappij, maar ook – en mede daardoor – bij de burgerlijke
pers. Het is deze menig die de Platformleden ervan weerhoudt om van het jubileumfeest een
groots, naar buiten toe gerichte festiviteit te maken. Nog afgezien van de beperkte ruimte in de
Burgerzaal in het stadhuis en het grote aantal genodigden op die avond, is het toch vooral de
verwachting dat een kwart eeuw samenwerkende
Arnhemse vredesgroepen als thema te ver af staat
van de plaatselijke bevolking. En omdat dit jubileum
tevens is gekoppeld aan vijftig jaar Novib en veertig
jaar Novib/Unesco-groep Arnhem, ligt de oriëntatie
toch vooral intern.
Niettemin wordt er een persbericht opgesteld in de
hoop dat de lokale media de waarde zullen inzien
van de drie historische hoogstandjes: ‘Op vrijdag 22
september a.s. zal in de Burgerzaal van het stadhuis
van Arnhem op feestelijke wijze het feit herdacht
worden dat het deze maand precies 25 jaar geleden
is dat de vredesorganisaties in Arnhem zich aaneensloten tot de stichting Samenwerkende Arnhemse
Vredesgroepen (SAV). Dit samenwerkingsbesluit
vond plaats in de aanloop naar de grote vredesdemonstratie van 1981 in Amsterdam tegen de modernisering van de kernwapens in Europa.
In tegenstelling tot in veel andere steden in ons land
bleef deze samenwerking intact ook nadat van plaatsing van kruisraketten was afgezien. Er sloten zich
in de loop der jaren zelfs steeds meer ontwikkelingsorganisaties, mensenrechtenorganisaties en
milieugroepen bij de vredesgroepen aan. Ook het gemeentebestuur van Arnhem liet zich niet
onbetuigd en maakte dankbaar gebruik van de kennis en ervaring binnen dit samenwerkingsverband om het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid vorm te geven. Zo werd een raadscommissie Vrede en Ontwikkeling in het leven geroepen waarin leden van de organisaties zitting hadden en werd in Arnhem het landelijk Platform Gemeentelijk Vredesbeleid opgericht.
Het samenwerkingsverband tussen 14 Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties functioneert nog altijd, zij het sinds enkele jaren onder de naam Platform Arnhem Mondiaal.
Ook de Novib (tegenwoordig Oxfam Novib geheten) heeft een feestje te vieren. Dit jaar is het
namelijk 50 jaar geleden dat de Nederlandse Organisatie Voor Internationale Bijstand werd
opgericht. En verder besloten de Arnhemse afdelingen van Novib en Unesco in 1966 om voortaan samen op te trekken als Novib/Unesco-groep Arnhem, dit jaar precies 40 jaar geleden dus.
Nog altijd maken beide organisaties deel uit van het Platform Arnhem Mondiaal. Ook deze
beide jubilea worden op 22 september gevierd.
Het officiële gedeelte van de avond gaat om 19.30 uur van start met toespraken van wethouder
Barth van Eeten namens de gemeente Arnhem, mevrouw Sylvia Borren namens Oxfam Novib en
de heer Laurens van der Zee namens Unesco Centrum Nederland. Tijdens het informele gedeelte van de avond dat om 20.40 uur begint, zullen de Platformorganisaties hun activiteiten tonen
middels een powerpointpresentatie en informatietafels.’
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Omroep Gelderland en Stadsomroep Arnhem besteden uitgebreid aandacht aan de drie gedenkwaardige jubilea. Maar wat de schrijvende pers betreft had het Platform zich de moeite van een
persbericht kunnen besparen, de kranten besteden er geen enkele aandacht aan

Jubileumfeest als reünie
Heel anders is het gesteld met de reünisten. Zij komen in groten getale op de avond af en buiten
het officiële programma om is het een weerzien dat bij velen emoties oproept. In dit opzicht is
het feest voor hen al geslaagd nog voor de avond goed en wel begonnen is. Alleen voormalig
burgemeester Job Drijber, inmiddels de tachtig jaar gepasseerd, moet tot zijn spijt verstek laten
gaan. In zijn brief van 6 september 2006 aan Platformvoorzitter Ed Bruinvis: ‘Het doet mij plezier dat het Platform nog bestaat in deze wereld waarin alles verandert en zijn zilveren jubileum
mag vieren. Ik zou graag de 22e in uw midden zijn, maar ik ben dan met vakantie in Polen,
vooral in de oude steden. Hoe gaat het met Platform en de organisaties daarachter? Ik lees
daar weinig over behalve over Arnhem-Lima. Ik heb bewondering voor de mensen die deze link
nu al bijna 20 jaar tot een succes maken. Misschien kunt u mij te zijner tijd een verslag sturen
van de viering op 22 september.’
Uiteraard zal hem een verslag van de avond worden toegezonden en wel in de vorm van een
door de stichting Doca uitgebrachte ‘special’ in de serie Info Arnhem Mondiaal die daags na het
feest verschijnt. Daarin niet alleen de teksten van de verschillende toespraken die op de jubileumavond zijn gehouden, maar ook de fotoserie die Paulien Kruiper van Stichting ArnhemLima die avond heeft gemaakt en het openingswoord van de Platformvoorzitter: ‘Hartelijk
welkom op deze jubileumavond van het Platform Arnhem Mondiaal, waarbij we stilstaan bij het
heugelijke feit dat al een kwart eeuw lang organisaties in Arnhem op het gebied van vredesvraagstukken, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en duurzame ontwikkeling met elkaar samenwerken. Een samenwerking met als einddoel het realiseren van een wereld waarin
het goed, gezond en vreedzaam samenleven is voor iedereen, hoe utopisch dit misschien ook voor menigeen in
deze tijd van gewelddadige conflicten mag klinken
In het bijzonder wil ik welkom heten wethouder Barth
van Eeten die in zijn functie van loco-burgemeester mevrouw Krikke vervangt, die vanavond helaas verstek
heeft moeten laten gaan.
En omdat we vanavond niet alleen ons eigen
Platformjubileum vieren, maar ook het 50-jarig bestaan
van Oxfam Novib en het 40-jarig bestaan van de Novib/
Unesco Groep Arnhem, wil ik tevens bijzonder welkom
heten mevrouw Catherine Essoyan van Oxfam Novib en
de heer Laurens van der Zee die verbonden is aan het
Unesco Centrum Nederland. Mevrouw Sylvia Borren van
Oxfam Novib heeft op het laatste moment helaas moeten
afzeggen, zij moest voor haar werk naar New York.
Voorts heet ik speciaal welkom de leden van Los Gitanos. Zij zullen vanavond voor de muzikale omlijsting van
ons jubileum zorgen en na hen een paar keer te hebben zien optreden, kan ik u verzekeren dat
we met hen vanavond zeer goede gitaristen in huis hebben.
Het doet me verder erg veel plezier om de vele mensen te zien op deze bijeenkomst die door de
jaren heen hun sporen verdiend hebben op het gebied van vrede en ontwikkeling. Mensen die
van gemeentewege telkens weer de noodzaak van gemeentelijke betrokkenheid bij vredesvraagstukken en internationale samenwerking hebben aangekaart. Maar ook de velen die zich als lid
van landencomités, wereldwinkels, vredesgroepen en milieu- en mensenrechtenorganisaties
vaak jaren achtereen hebben ingezet om van Arnhem een stad te maken die zich met recht vredesstad mocht noemen en daar in de jaren 80 ook de internationale vredesprijs voor heeft mogen ontvangen.
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Onder de velen die zich geheel vrijwillig en niet zelden tegen de gevestigde stroom in, jarenlang
hebben ingezet voor wat nu wel eens wat ironisch een betere wereld wordt genoemd, zijn echter
ook mensen die we vanavond niet meer in ons midden kunnen hebben. Zij zijn in de voorbije
jaren van ons heen gegaan. Soms na een lang leven waarop ze voldaan terugblikten, soms
echter onverwacht en veel te jong. Mijn gedachten gaan bijvoorbeeld uit naar Co Schippers,
Richenel Cameron en Frits Thijssen, mannen die al decennia geleden actief waren in een tijd
dat ik nog maar net in het vredeswerk kwam kijken. Maar zover terug in de tijd hoeven we niet
eens te gaan, want alleen al in de afgelopen twee jaar ontvielen ons maar liefst drie
Platformvertegenwoordigers. Maart vorig jaar overleed Dick Engelsman, woordvoerder van de
Stichting Vredespolitiek. In juni stierf Kees Kentin, jarenlang hét gezicht van de Internationale
Jeugduitwisseling. En in juli van dit jaar overleed Wim Onderstal die actief was in tal van
Derde Wereldorganisaties in Arnhem, maar die in ons Platform de stichting Geweldloze
Weerbaarheid vertegenwoordigde. Niet alleen verloren we met hen hemelbestormers, soms hun
leven lang, maar de gevolgen van hun dood voor de organisatie die ze vertegenwoordigden
waren bijzonder ingrijpend en het is nog maar de vraag of deze organisaties in staat zijn om
zich hiervan te herstellen.
Niettemin, beste mensen, vonden we het als Platform belangrijk om deze avond op een feestelijke wijze met elkaar door te brengen. Want ondanks tegenslagen hebben we veel bereikt, al
was het maar omdat we er met ons allen door de jaren heen voor zijn blíjven gáán.
Het doel van vanavond is zoals gezegd dan ook tweeledig. Stilstaan bij een kwart eeuw inzet
voor een in onze ogen wenselijke wereld waarin betrokkenheid en solidariteit de overheersende
motieven zijn. En in dat teken zullen ongetwijfeld ook de toespraken zijn die we in het eerste
deel van de avond zullen horen.
Het tweede doel is om met elkaar samen te zijn, oude vrienden en bekenden weer te ontmoeten
en ondertussen via een powerpointpresentatie kennis te nemen van wat de organisaties van het
Platform Arnhem Mondiaal vandaag de dag aan activiteiten organiseren.
Ik wens u allemaal een heel fijne avond toe en ik geef nu graag het woord aan locoburgemeester Barth van Eeten.’
Tot verrassing van de aanwezigen komt halverwege de avond burgemeester Krikke alsnog naar
het feest waar zij zichtbaar geniet van het evenement. Voor de Platformleden het bewijs dat er
bij het gemeentebestuur nog steeds oog en oor is voor de inzet van het Platform Arnhem
Mondiaal. En zoals we in een later hoofdstuk zullen zien zal die inzet toch nog houtsnijden.

Hoofdstuk 6

40 jaar Oxfam Novib/Unesco Arnhem
Niet alleen Platformvoorzitter Ed Bruinvis houdt een toespraak bij de viering van het 25-jarig
jubileum van de stichting Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen, ook wethouder Barth van
Eeten geeft blijk van zijn betrokkenheid bij het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk. Wat
door de aanwezigen vooral op prijs wordt gesteld, is het persoonlijk woord dat hij richt tot Jan
Ram, een van de genodigden op deze jubileumavond. Het is immers deze ambtenaar van het in
1998 opgeheven Bureau Vront die zich in de jaren negentig met grote ijver heeft ingezet om
Arnhem als vredesgemeente op de kaart te zetten. Een inzet die door de toenmalige stadsbestuurders – met uitzondering van burgemeester Drijber en wethouder Van de Meeberg – maar
matig op prijs werd gesteld. Na de opheffing van het Bureau Vront heeft hij zich nog enkele jaren voor de gemeente verdienstelijk gemaakt op wijkniveau. Maar op een zijspoor gezet door
het gemeentebestuur heeft hij de boosheid over wat hem aangedaan is, maar met moeite kunnen
verwerken. De prijzende woorden van Barth van Eeten en het boeket bloemen dat hem wordt
aangeboden, doen hem zichtbaar goed.
Na beide sprekers is het de beurt aan Laurens van der Zee. Als niet-westers socioloog is hij al
sinds jaar en dag betrokken bij Unesco-Nederland en is hij op de feestavond aanwezig om het
Arnhem Mondiaal
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50-jarig jubileum van Oxfam Novib alsook het 40-jarig jubileum van de Oxfam Novib/Unescogroep Arnhem te memoreren. Het idee om de drie jubilea tot één feestavond te combineren is
afkomstig van Gerda van der Sluijs-Uffing. Zij vertegenwoordigt de Oxfam Novib/Unescogroep sinds augustus 1994 in het Platform en behoort daarmee tot de langstzittende Platformleden. Enerzijds is het vanuit het standpunt van de Oxfam Novib/Unesco-groep wel zo handig
om gebruik te maken van de faciliteiten die de jubileumavond van de SAV biedt, anderzijds
vraagt de verdeling van de aandacht over drie verschillende organisaties wat meer van het improvisatievermogen van de deelnemers aan de avond. Niettemin is de toespraak van Laurens
van der Zee dermate verhelderend, dat de tekst hieronder integraal is opgenomen.

Novib en Unesco
‘Mijn naam is Laurens van der Zee, ik ben voormalig voorlichter van de stichting UNESCO
Centrum Nederland in Amsterdam, en bereid op dit moment UNESCO-voorlichting voor in
opdracht van de Nationale UNESCO Commissie in Den Haag.
Op een jubileumfeest past allereerst een felicitatie
aan de jubilaris, het Platform Arnhem Mondiaal
dat 25 jaar geleden begon als SAV, Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen. In een mooie kruisbestuiving met het gemeentebestuur is dit Platform
een gevestigd begrip geworden, en een reservoir
aan deskundigheid waaruit veel geïnteresseerden
kunnen tappen. Mijn gelukwensen dus en nog vele
jaren in deze tamelijk ingewikkelde tijden.
Maar er is er nog een jarig, eigenlijk nog veel ‘jariger’ als dit woord zou bestaan (bij deze dus),
want maar liefst 50 jaren is er in Arnhem een samenwerkingsverband dat zich inzet voor de
NOVIB en de UNESCO. De naam is inmiddels iets ingewikkelder geworden: OXFAM NOVIB/
UNESCO Comité, maar de intentie is dezelfde: opkomen voor de achtergestelde medemens in
ontwikkelingslanden, achtergesteld in ontwikkelingskansen, welzijn, toekomstperspectief, onderwijs en, heel belangrijk, meestal ook in de mogelijkheid de rechten van de mens te genieten. Het
UNESCO Centrum Nederland, zelf opgericht in 1949, was van het begin af aan bij dit Comité
betrokken, en een kleine 10 jaar geleden, toen het Comité zijn 40-jarig bestaan vierde, was er in
ditzelfde gemeentehuis een grote expositie over de UNESCO, de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, en over de Novib.
Mijn felicitaties dus aan het Novib-UNESCO Comité, en het is triest te beseffen dat de grote
voorman van weleer, de heer Onderstal, dit jaar net te vroeg is overleden om dit feest nog mee
te maken, hoe zeer hij er ook naar uitzag. Afgelopen februari heb ik hem nog bezocht. Gelukkig
blijft het schip op koers met Gerda van der Sluijs-Uffing, een idealiste met doorzettingsvermogen, die het werkelijk verdient – en ik zeg dit tegen de hoge heren en dames in de zaal –
gehoor en medewerking te krijgen voor de goede doelen die zij nastreeft! Nog maar kortgeleden
bemiddelde zij bij de Openbare Bibliotheek en het gemeentebestuur om de plaatsing rond te
krijgen van onze grote reizende tentoonstelling over analfabetisme en de geschiedenis van het
schrift, ‘Het ABC op Reis’. De opening daarvan vond overigens in deze zelfde hal plaats.’
Novib, Unesco en Wereldwinkel
‘Samenwerking met dit Comité is er, zoals gezegd, altijd geweest. In de jaren 70 bijvoorbeeld,
en ik kan me niet herinneren hoe lang dit doorliep, was er in een bijzaal van Musis Sacrum elk
jaar een onderwijsmarkt met het accent op leermiddelen voor mondiale bewustwording, ja toen
al! Het UNESCO Centrum bemande daar een voorlichtingsstand, deelde documentatie uit, en
sluisde de rest na afloop via de heer Onderstal door naar de Wereldwinkel. Dit soort voorlichting hoorde bij mijn werk, ik ben bij het UNESCO Centrum in 1974 begonnen, en ik weet nog
hoe ik het belang van de Wereldwinkel de hemel in prees om de heer Onderstal er toch maar
vooral toe te verleiden, enorme stapels UNESCO Koeriers en andere teksten in ontvangst te neArnhem Mondiaal
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men. Want voorlichten, dat had ik al heel snel begrepen, is vooral sjouwen, en hoe meer hij
meenam, des te minder hoefde ik terug naar Amsterdam te slepen … Ook de naam van de heer
Kloppenburg komt me in herinnering, ook hem heb ik geprobeerd te overtuigen van het bijzondere van al die UNESCO-spullen. Ik weet zeker dat in menig Arnhems huis in het keukenkastje
of achter het behang nog een UNESCO Koerier te vinden is!
Van de samenwerking vóór de jaren 70 heb ik geen beeld. De directeur uit die tijd, die ik nog
lang heb mogen meemaken, mr. F.H. Tunnissen, is enkele jaren terug overleden. Zijn opvolgster
en latere echtgenote, mevrouw Tunnissen-Guurink, zit hier in de zaal en zou er meer over kunnen vertellen. Maar ik weet zeker, zijn belangstelling kennend én die van de heer Onderstal, dat
de Rechten van de Mens onderwerp van tentoonstellingen zijn geweest evenals, lijkt mij,
ons wereldvoorbeeld voor geweldloos verzet,
Gandhi, aan wie in 1968 een herdenkingsjaar
is gewijd waarin het UNESCO Centrum het
nationaal secretariaat vormde. Historisch materiaal is helaas schaars: ten gevolge van een
bijna Taliban-achtige beeldenstorm door enkele jongere krachten op ons kantoor is later
nogal wat archiefmateriaal gesneuveld – je
was ouderwets als je er wat van zei - en heb ik
slechts hier en daar nog wat kunnen redden, ik
voelde me daarbij als die Rabbi op dat schilderij van Chagall, die midden in het oorlogsgeweld een gebedsrol redt. Typisch UNESCO, dacht
ik ook tegelijk, want het redden van ondergaande talen en culturen is ook al een doelstelling
van deze brede organisatie. Alleen houden we onze schatten dan niet onder de mantel, zoals die
Rabbi, maar conserveren en digitaliseren ze, en zetten ze gratis op het internet!’
Voorlichting en allianties
‘Wat ik op de informatiemarkt in Musis Sacrum ook al vroeg leerde, en in alle ernst u onder de
aandacht wil brengen, is het gegeven dat je gemakkelijker voorlichting geeft aan gelijkgestemden dan aan vreemden. Het is menselijk, maar het is in onze gemeenschap, de verzameling mensen die hier nu bijeen is en allemaal het goede nastreeft, een valkuil en een fout die we eigenlijk
niet meer mogen maken. Ik weet nog hoe verlegen ik als beginner was, in Musis en elders in het
land, hoe moeilijk ik het vond mensen aan te spreken en iets over UNESCO te vertellen, en ik
weet nog hoe blij ik was en hoe mijn tong loskwam als een docent uit eigen beweging op me af
kwam en de UNESCO de hemel in begon te prijzen: werelderfgoed, de ‘empowerment’ van de
vrouw al heette dat toen anders, de bestrijding van het analfabetisme, allemaal goede zaken
waarover we het helemaal eens waren. Over dit thema heb ik de afgelopen dertig jaar als voorlichter lopen tobben en ik kan u verklappen: ik ben er nog niet uit. De heer Tunnissen zei al
‘niet de bekeerden bekeren’ en dan zeiden we allemaal ja, maar niemand wist hoe het verder
moest.
Wat ik wel denk is, dat we nu in de tijd van de allianties leven. Allianties, samenwerkingsverbanden, met totaal andere mensen, andere groepen, bedrijven, instellingen waar we voor kort
nooit aan zouden denken, en waarmee we het wellicht in diverse aspecten oneens zijn, maar met
wie toch een raakvlak is gevonden voor samenwerking, één streven waarin de neuzen dezelfde
kant op staan. Dat is moeilijk, want het is niet ‘ons soort mensen’. Ze spreken bijna een andere
taal, hebben een andere cultuur, hoe Nederlands ze tegelijk ook zijn. We zijn er altijd met een
boog omheen gelopen. Beetje bang ook, want straks vraten ze je op. Kon je je idealisme bij het
vuilnis zetten want hun belangen waren sterker.
Ja, dat klopt indien je je de zwakkere partij voelt en je daarnaar gedraagt. Maar op basis van
gelijkwaardigheid in dat ene aspect van samenwerking liggen de kaarten anders. Helaas hebben we het bij het UNESCO Centrum niet meer mee mogen maken om over de grenzen van de
gangbare partners andere bondgenoten te vinden – het geld van de stichting raakte op en de
voorlichtingsafdeling is begin dit jaar gesloten (de fondsenwerving voor projecten als het
UNESCO-programma ‘Children in Need’ gaat overigens gewoon door), maar bij het hoofdkanArnhem Mondiaal
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toor van de UNESCO in Parijs hebben we toch de successtory kunnen zien van de hoeveelheid
geld, deskundigheid, goodwill en distributiekanalen die loskomt wanneer je op basis van gelijkwaardigheid aan ontwikkelingsdoelen werkt in partnerschap met onder andere, hou u vast,
Daimler Benz of L’Auréal. Dat betekent natuurlijk niet dat UNESCO-mensen voortaan alleen
maar Mercedessen mogen kopen en dat elke Afrikaanse vrouw een schoonheidsmasker bovenaan haar verlanglijstje zet. Trouwens, Mercedessen zijn voor UNESCO-mensen veel te duur,
UNESCO is al net zo’n arme organisatie als de rest van de VN-familie: de wereld krijgt de Verenigde Naties die zij verdient, zeggen wij altijd. Maar het betekent wel dat er nieuwe krachten
bijkomen, bij en niet in plaats van de gewone ontwikkelingspartners, die de boel in beweging
kunnen brengen. En die daar belang bij hebben in hun streven naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (voor zover we bij de nieuwe allianties aan bedrijven denken), een aspect
waarop ze vroeg of laat zullen worden afgerekend. We hebben wat te bieden!’
Communicatie
‘De tijd is te kort om dit uit te diepen maar ik nodig u uit, er eens over na te denken. En denk
dan vooral aan de basis van gelijkwaardigheid waarvoor ik heb gepleit. Niet in bezit of in
beursnotatie natuurlijk, maar in deskundigheid, gedrevenheid en in kwaliteit van presentatie. Zo
zijn we weer terug bij de informatiemarkt in Musis in de jaren 70, waar het bij de aanbiedende
kant wemelde van de sandalen en geitenwollen sokken. En op
de stands droop de inkt nog van de stenciltjes af, zoals je nog
jaren op allerlei Derde Wereldmarkten in ons land kon zien.
Zolang het om communicatie tussen ‘ons soort mensen’ ging
kon dat nog, maar die tijd is radicaal voorbij. Om bij de rest
van Neder-land gehoor te krijgen moet je presentatie in orde
zijn. Als je wat aan de vergrijzing van je bestuur en van je
aanhangers wilt doen – wat nu de allerhoogste tijd is zoals u
ongetwijfeld weet – moet je je sterk, deskundig en
initiatiefrijk presen-teren. De anderhalve miljoen ‘cultural
creatives’ die we vol-gens onderzoek in Nederland hebben,
een in wereldproble-matiek en rechtvaardigheid, maar ook in
hun eigen positie en comfort geïnteresseerde massa
deskundigen op allerlei ge-bied – wellicht de bestuurders van
onze goede doelen in de toekomst – lachen je uit als je met
een krakkemikkig printje of een scheefgevouwen folder komt,
of met een klungelig verhaal op hun antwoordapparaat.
Werk aan de winkel voor ons allemaal dus, en ik wens het Platform en het Novib UNESCO
Comité veel succes en in de eerste plaats durf toe, om buiten de oude grenzen te kijken en
nieuwe vormen van allianties te scheppen.
Ik wens u veel succes en dank u voor uw aandacht.’

Hoofdstuk 7

Terugblik op het jubileum
Wanneer het Platform vijf dagen na het jubileumfeest weer in vergadering bijeenkomt, wordt er
uiteraard teruggeblikt op het feest. Dan blijkt ook dat er van de honderdvijftig genodigden zestig
op het jubileum zijn afgekomen en dat er tien hebben afgezegd. Omdat er van de Platformorganisaties echter ook de nodige leden zijn gekomen, verklaart dit toch de volle zaal op die
avond. Ook de kosten van de avond kunnen nu op een rijtje worden gezet, waarbij vooral het
bedrag voor het gebruik van de Burgerzaal (€ 1.756,-) opvalt (waarmee dus een deel van de
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Platformsubsidie weer terugvloeit in de gemeentezak). Alles tezamen (gage Los Gitanos, het
drukken van de uitnodigingen en de informatiemapjes, de
bloemen en het maken van de powerpointpresentatie) het bedrag
van ongeveer € 3.300.
In het verslag van die vergadering van 27 september 2006 wordt
de terugblik als volgt samengevat: ‘Inschatting aantal gasten van
tevoren blijft moeilijk te maken. Ook het alternatief (strookjes insturen) werkt maar beperkt: last minute-reacties, partner al of
niet mee. Bert improviseerde goed op tijdnood door muziek tussendoor te beperken tot één nummer.
Muziek werd door aanwezigen als mooi ervaren, juist ook omdat
het akoestisch en niet statisch was. Uitgebreide presentatie zoals
van Wereldwinkel geen hoofdzaak. Fotowanden en folders goede
aankleding. Technische opstelling powerpointpresentatie
(scherm, verlichting, geluid) kon beter. Reünie-karakter geslaagd. Bert spreekt afsluitend zijn respect uit over de opzet van
het hele evenement.’

Follow-up
Minstens zo belangrijk echter op deze evaluatiebijeenkomst is het besluit van de Platformleden
om aan het feest een follow-up te geven. Uit het verslag van die vergadering hierover: ‘Met de
overdracht van het SAV-archief aan het Gelders Archief (3 februari) en de reünie (22 september) zijn nu twee belangrijke onderdelen van de jubileumviering een feit.
Wat nog rest zijn:
1. Publieksgerichte jubileumviering
2. Aandacht voor de vrijwilligers van de aangesloten organisaties
3. Het ‘in de lucht’ brengen van de nieuwe website
4. Eventuele uitvoering van A Mass for Peace
5. Clustervormige samenwerking per thema zoals aangegeven in de bijlage van de agenda.’
Uiteindelijk zullen echter slechts twee onderdelen van dit rijtje in praktijk worden gebracht: het
online brengen van de nieuwe Platformwebsite en de publieksavond. In een later hoofdstuk in
dit werk zal daar nog op worden teruggekomen. Het al oudere idee om binnen het Platform tot
een groepsgewijze aanpak van thema’s te komen, zal opnieuw te hoog gegrepen blijken, terwijl
het voorstel van Barend Onderstal, zoon van de in juli overleden Wim Onderstal, om het muziekstuk The Armed Man – A Mass for Peace van de componist Carl Jenkins uit te voeren, om
technische en financiële redenen evenmin haalbaar blijkt.

Overige activiteiten
Terwijl de Platformleden het en een ander overdenken, gaan de
activiteiten van hun organisaties gewoon door. Zo brengt
Stichting Arnhem-Lima in dit najaar een nieuwsbrief uit waarin
een bijeenkomst in het Stadspastoraat wordt aangekondigd met
als titel Van machteloosheid naar actie. Centraal op de bijeenkomst staat de zelfkracht van de bewoners van de wijk Villa El
Salvador in Lima die met vaak niets meer dan wat planken en
golfplaat hun woningen bouwen. En de stichting start een
nieuwe donateursactie door in de Arnhemse wijken huis aan
huis folders over het werk van Arnhem-Lima te verspreiden.
De Raad van Kerken Arnhem houdt op 25 november een bezinningsdag waarop ook burgemeester Krikke te gast is, De
Bahá’í Gemeenschap grijpt 21 september als Internationale
Vredesdag aan om een wake te houden op het Kerkplein en een
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informatieavond over het samenleven van Palestijnen en Israë-liërs, terwijl de stichting Doca
opnieuw een publicatie verzorgt over de door de regering geplan-de vervanging van de F-16
door de JSF. Buiten het Platform tenslotte kondigt de Vincentius-vereniging aan om in januari
een boekenbeurs te houden waarvan de opbrengst zal gaan naar de inrichting van een
operatiekamer in het ziekenhuis Mabajo op de Filippijnen.

Hans van Dael overlijdt
En terwijl de organisaties zo hun agenda afwerken, bereikt hen het bericht dat intussen Hans van
Dael, voorzitter van de plaatselijke Fietsersbond op 6 september is overleden. In een gezamenlijke verklaring van Milieudefensie-Arnhem en de Initiatiefgroep Autovrije Dag wordt het trieste nieuws bekend gemaakt: ‘Diep geschokt hebben
wij kennis genomen van het plotselinge over-lijden
van Hans van Dael op woensdag 6 september. Wij
hebben Hans mogen kennen als een fijne, enthousiaste medestander. Als actief contactpersoon
van de Fietsersbond Arnhem verdedigde hij de
belangen van de fietsers en streed hij vol overgave
voor het behoud van het Arnhemse groen. Vanavond
nog zou Hans aanwezig zijn bij een vergadering over de organisatie van de Autovrije Dag
Arnhem, waarvan hij een warm pleitbezorger was. Ook bij veel andere activiteiten, bijvoorbeeld
tegen de dreigende komst van de Westtangent, was Hans van de partij. Tijdens de jaarlijkse
Arnhemse carnavalsoptocht was hij meestal op de voorste rij te vinden bij de acts van de
Groenkwakers. Hans was een fijn mens. Positief, gastvrij en altijd in voor gezelligheid. Helaas
is Hans slechts 52 jaar geworden. Ter nagedachtenis van Hans zal op 17 september tijdens de
opening van de Autovrije Dag Arnhem een minuut stilte in acht worden genomen.’
Met het overlijden van Hans van Dael verliest het project Arnhem Duurzaam ook een van de
deelnemers aan de editie 2002 van de Lokale Duurzaamheidsspiegel waarin de voortgang binnen de gemeente op het gebied van duurzame ontwikkeling werd onderzocht.

Hoofdstuk 8

Vml. wethouder Daan van de Meeberg overlijdt
Maar voorzitter Hans van Dael van de afdeling Arnhem van de Fietsersbond is niet de enige die
in dat najaar van 2006 overlijdt. Want terwijl het Platformbestuur zich buigt over de vraag op
welke manier een follow-up gegeven kan worden aan het jubileum van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen, bereikt hen het bericht dat Daan van de Meeberg op 18 oktober is overleden. Voor de Platformleden van het eerste uur is hij vooral bekend als de wethouder die zich
in de jaren tachtig met hart en ziel inzette voor een gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid. Dankzij zijn inzet lukt het in die jaren ook om een platform samen te stellen waarin een
twintigtal plaatselijke vredes- en ontwikkelingsorganisaties een plek vinden. En dankzij hem
werd een commissie in het leven geroepen waarin behalve raadsleden ook vertegenwoordigers
van deze organisaties zitting krijgen. Maar minder bekend is dat Daan van de Meeberg behalve
wethouder van Arnhem ook achttien jaar lang raadslid is geweest voor de Partij van de Arbeid.
Daarin gold hij als de vertegenwoordiger van de PvdA-oude stijl pur sang. Al die jaren (19661994) droeg hij een nauw met het sociaaldemocratische gedachtegoed van de SDAP verweven
visie uit. Een visie waarin de emancipatie van het arbeidersvolk voorop stond en waarin de staat
de plicht had voor de ouderen zorg te dragen en kinderen middels de leerplicht te vormen tot
ontwikkelde en gemotiveerde deelnemers aan de samenleving. Voor de generatie van jonge en
snelle politici was de PvdA inmiddels al lang een partij geworden waarvan het lidmaatschap een
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opstap vormde naar een carrière binnen en buiten de politiek en was de partij zelf van een revolutionair gezelschap verworden tot een beheersclub die er vooral op uit
is om revolutionaire tendensen in de maatschappij te
stroomlijnen en te kanaliseren naar een door de staat gewenste status quo. Voor Daan van de Meeberg lag dat
allemaal anders en mede daarom stond hij zowel in de
raad als in het college vaak alleen. Zijn redenaarskwaliteit stond buiten kijf, maar zijn denkbeelden werden –
ook door zijn partijgenoten in de raad – maar al te vaak
beschouwd als die van een achterhaalde oude garde, met
respect weliswaar, maar toch vooral als historisch interessant. Daan van de Meeberg werd 74 jaar, niet echt
oud meer in deze tijd, maar toch versleten en afgeleefd.
Namens het Platformbestuur neemt Ed Bruinvis afscheid
van hem wanneer hij opgebaard ligt in het uitvaartcentrum Van Dalen & De Wit in de Parkstraat. Op maandagmiddag 23 oktober wordt Daan van de Meeberg ter
aarde besteld op de begraafplaats Heiderust in Rheden.

Follow-up jubileumfeest vertraagd
Op 25 oktober komen de Platformleden opnieuw bijeen. Uiteraard wordt stilgestaan bij het
overlijden van Daan van de Meeberg. Uit de notulen van die vergadering: ‘Op 18 oktober is
voormalig wethouder Daan van de Meeberg overleden. Daan was al lang ziek en kon om die
reden ook niet op het Platformjubileum van 22 september zijn. Ed heeft de familie namens ons
Platform een condoleancebrief geschreven en bloemen gebracht naar het uitvaartcentrum.
Daan is op 23 oktober begraven op Heiderust in Rheden. Aris was aanwezig bij de dienst in de
Walburgiskerk die heel indrukwekkend was.’
Verder wordt in deze vergadering vooral gediscussieerd over de te organiseren follow-up van
het jubileumfeest die het karakter moet krijgen van een publieksavond. Na een rondgang langs
de zalencomplexen in Arnhem blijken de meeste echter al tot ver in het nieuwe jaar gereserveerd te zijn. Wat overblijft is het huren van een zaal in het concertgebouw Musis Sacrum en de
avond te combineren met een optreden van Musicions without Borders, maar daarbij dringt de
vraag zich op of beide ideeën wel te financieren te zijn. Nader onderzoek is vereist, zodat de
avond naar maart van het nieuwe jaar verschoven wordt. Maar wanneer op 6 december de laatste Platformvergadering van het jaar wordt gehouden, ligt er behalve een concept voor de avond
niet veel meer dan dat: ‘Will is achter prijzen aan geweest van zowel muziekgroepen als
zaalhuur in Musis Sacrum. Musicians without Borders vraagt voor een optreden € 1.000 en
Colorfull City uit Nijmegen vraagt € 2.000. Dit zijn basisbedragen, de prijzen kunnen variëren
naar gelang het aantal musici. We concluderen dat dit toch wel forse aanslagen op ons budget
zouden zijn. Misschien is het daarom wel net zo leuk om het Arnhemse Binnenstadskoor te
vragen dat zijn roots bovendien in actievoerend Arnhem heeft. De groep heeft al eens gezongen
op een bijeenkomst van Arnhem-Lima. Paulien gaat een en ander na en geeft Ed de naam van
de contactpersoon door.
Ed meldt dat hij gebeld is door de heer Reyer Ploeg, dirigent van Viva Voce met het bericht dat
het koor ‘A Mass for Peace’ ook nog in de eerste helft van 2007 op het repertoire houdt. Het
koor is er ook nog steeds voor in om in Arnhem te komen optreden, maar ook dat vraagt een
uitgave van zo’n € 1.500 en daar komt de huur voor de kerk dan nog bij. We bedanken voor het
aanbod. Ed geeft door.
Wim biedt aan om eventueel met het Rhedens koor van de muziekschool waarin hij zelf zingt te
komen optreden. We besluiten om in het geval we een plaatselijk koor uitnodigen, geen entree te
heffen. Bert oppert het idee om iemand van Peace Brigades International uit te nodigen op het
feest om over hun werk te komen vertellen.’
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Overige voortgang
De geplande publieksavond is overigens niet het enige onderdeel dat vertraging oploopt. Namens de stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU) is op deze laatste vergadering van het
jaar namelijk Linda van Dommelen aanwezig om wat te vertellen over de huidige situatie bij de
IJU. En dat relaas stemt bepaald niet vrolijk. Uit het verslag van die vergadering op 6 december
2006: ‘Linda legt uit dat na het overlijden van Kees zomer vorig jaar de oriëntatie op Arnhem
grotendeels is weggevallen. Tot dan toe was Kees niet alleen de stuwende kracht achter de
stichting, maar werd ook het pand aan Sint Marten gebruikt voor de reguliere bijeenkomsten.
Het pand wordt echter binnenkort verkocht en bovendien is het nog maar de vraag of IJU
doorgaat in zijn huidige vorm. De uitwisselingen betreffen nu alleen nog maar jongeren voor de
duur van 1 jaar die uitgezonden worden naar partnerorganisaties in India, Sri Lanka en op de
Filippijnen.’
De Platformleden voelen na deze toelichting al aan welke kant het met IJU opgaat en inderdaad
zal de situatie die Linda van Drommelen beschrijft het begin van het einde van de Arnhemse
afdeling van deze roemruchte stichting zijn.
Op dezelfde vergadering echter worden ook weer nieuwe, hoopgevende initiatieven gemeld. Zo
is COS-Gelderland een serie debatten in de provincie gestart. Op 18 november was Arnhem aan
de beurt, een debat dat is bijgewoond door Bert Oostveen die er in de Platformvergadering van deember
verslag van doet. Onderwerp was de toekomst van de
Afghaanse provincie Uruzgan waar Nederlandse militairen op wederopbouwmissie zijn. Centrale vraag is
uiteraard of een militair optreden in een dergelijke
vorm nu wel of niet bijdraagt aan vrede in het land.
Een vraag die tien jaar later nog steeds niet afdoende
beantwoord blijkt te kunnen worden.
Amnesty-Arnhem meldt dat op 10 december – de Internationale Dag van de Mensenrechten – met fakkels
en petitielijsten actie wordt gevoerd bij de Rijnhal in
het kader van de campagne Make some noice against
discrimination. De stichting Arnhem-Tibet heeft intussen (op 19 november) een informatieavond gehouden waar geïnteresseerden zijn bijgepraat over de
vorderingen rond de bouw van de Gesar Sherab
School op de hoogvlakte van Tibet. En Milieudefensie Arnhem laat weten dat de wijk Sint Marten een
weddenschap met de gemeente Arnhem heeft gewonnen om de vraag of de wijk erin zou slagen om 24% meer papier en 10% meer glas in te zamelen dan het jaar ervoor. Uit het persbericht van Milieudefensie van 10 november 2006: ‘Van al
het afvalglas wordt nieuw glas gemaakt en van al het oud papier wordt nieuw krantenpapier en
karton gemaakt. Dit bespaart veel grondstoffen en bomen. En de gemeente is toch eigenlijk ook
wel een beetje blij, want de prijs die nu naar de wijk gaat, was de gemeente anders kwijt geweest aan verbrandingskosten van afval. De wijk heeft hiermee aangetoond dat een weddenschap een geweldige uitdaging is om het huishoudelijk afval beter te scheiden. Dit fantastische
resultaat geeft de werkgroep ‘Kom op voor een duurzame wijk’ het vertrouwen om te broeden
op een vervolg waarmee nog een stap verder kan worden gezet.’
De wijk sleept met de prijs € 8.900 in de wacht.
De Raad van Kerken Arnhem tenslotte meldt ook een succes, aldus de notulen van deze decembervergadering: ‘De workshops op 25 november (de kerken als in de samenleving actieve
groeperingen, verschuivingen in de spirituele beleving en de interreligieuze samenleving) waren
een succes, veel enthousiaste reacties en het hoogtepunt van het jaar. Burgemeester Krikke is
komen kennis maken en benadrukte zowel de noodzakelijke scheiding tussen kerk en staat als
ook de waardevolle invulling die de kerken geven aan het maatschappelijk proces.’
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Hoofdstuk 9

Afscheid van contactambtenaar Theo Breeuwer
‘Aan alle mooie dingen komt een keer een einde. Een vroeger afscheid dan bedoeld, laat ook in
mijn geval zien dat niet alles in het leven te plannen is. In verband met mijn gezondheid ga ik nu
met een soort vroeg prepensioen.’
Het zijn de beginzinnen van de afscheidsbrief die ambtenaar Theo Breeuwer in de eerste dagen
van 2007 rondstuurt aan zijn collega’s bij de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) van
de gemeente Arnhem en aan zijn contacten buiten de dienst MO waaronder de leden van het
Platform Arnhem Mondiaal. Als vaste contactambtenaar is hij in juni 2002 Lidia Ram opgevolgd die op haar beurt de – tijdelijke – opvolgster was van Jan Ram nadat het gemeentelijk
Bureau Vront op 1 januari 1999 was opgeheven. Dat zijn gezondheid hem parten speelt en hij
voortijdig de gemeente Arnhem als zijn werkgever verlaat, betekent voor het Platform dat het
zonder een vaste contactpersoon met de gemeente komt te staan. Een opvolger van Theo
Breeuwer is namelijk niet in beeld en omdat de raadscommissie Maatschappelijk Welzijn
andere thema’s aan zijn hoofd heeft, is het Platform nu geheel en al aangewezen op de procedure die voor alle Arnhemse burgers geldt: het formeel aanvragen van spreektijd van hooguit
vijf minuten in een commissie of tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Voor Theo
Breeuwer die toch vijf jaar lang de man was waarmee het Platformbestuur alle lopende Platformzaken kon bespreken, zit de tijd erop: ‘En nu ga ik op 6 januari 2007 stoppen. Van het
werk kan je relatief makkelijk afstand nemen, van de mensen die ik heb leren kennen gaat zoiets
minder eenvoudig. Die zal ik wel af en toe gaan missen. Ik wens eenieder nog een prettige
arbeidstijd toe, uiteraard in goede gezondheid, ook voor jullie naasten. En wie weet zien we
elkaar nog eens in andere omstandigheden.'

Voorbereiding publieksavond
Het afscheid van Theo Breeuwer komt uiteraard
aan de orde tijdens de eerste Platformvergadering
in het nieuwe jaar. In de dagen voor deze vergadering van 17 januari neemt het Platformbestuur
contact op met de dienst MO om te bezien of er
mogelijkheden zijn om bij deze dienst op zijn
minst een aanspreekpunt te hebben voor Platformzaken. Bern Lauriks, sectorhoofd bij MO, biedt aan
dat hij dat zelf zal zijn, al wordt ook meteen
duidelijk dat het dan alleen zal moeten gaan over
praktische zaken als werkplek of gebruik van faciliteiten en niet om inhoudelijke Platformzaken. Er
blijft het Platform niet veel anders over dan een
kennismaking tussen het sectorhoofd en Platformsecretaresse Afina van de Pol die haar werkkamer
heeft in het gebouw van de dienst MO.
Op deze Platformvergadering worden ook de plannen doorgesproken om een tweede jubileumavond
te organiseren en ditmaal zoals eerder was overeengekomen een op het Arnhemse publieksgerichte
avond. Nadat grotere zalen als Musis Sacrum of
het gemeentehuis vanwege hoge kosten of gedane
reserveringen al af waren gevallen, wordt gekozen
voor de meer bescheiden ruimte in het Bezoekerscentrum Sonsbeek. Als datum wordt vrijdag 16
Arnhem Mondiaal

677

Stichting Doca

maart gekozen.
Uit de vooraankondiging: ’In het kader van 25 jaar samenwerkende Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties organiseert het Platform Arnhem Mondiaal op vrijdag 16 maart a.s. in
samenwerking met Amnesty International en de Stichting Arnhem-Lima een aantrekkelijke publieksavond met een lezing, muziek en actie. Op deze avond kunt u ook kennis maken met de
verschillende Arnhemse organisaties op het gebied van vredesvraagstukken, internationale samenwerking, mensenrechten en mondiale milieuvraagstukken.
Het Platform Arnhem Mondiaal presenteert tijdens de avond haar nieuwe website. Daarna is
het tijd voor de Moyano-lezing, georganiseerd door de Stichting Arnhem-Lima. De lezing is
vernoemd naar Maria Elena Moyano, een bekende strijdster voor mensenrechten in Peru, die in
1992 werd vermoord door de terreurbeweging Lichtend Pad. Ter nagedachtenis aan haar wordt
jaarlijks rond Internationale Vrouwendag een lezing georganiseerd waarin de hoop op en strijd
voor een betere toekomst in Latijns-Amerika centraal staat. Dit jaar wordt de lezing gegeven
door Monique Sonnevelt, antropologe aan de Universiteit Utrecht. Haar lezing heeft als titel
‘Vrouwen en hun dagelijkse strijd voor veiligheid in een arme volksbuurt in Guadelajara,
Mexico’. Verder zal Amnesty International haar nieuwe actie en dvd ‘Make some noise against
discrimination’ presenteren. Gedurende de hele avond zal het Arnhemse Binnenstadskoor voor
een muzikale omlijsting zorgen.’

Gandhi Vredesduif voor Toos en Wim Onderstal
De organisatie van de publieksavond van 16 maart is in kannen en kruiken wanneer Platformbestuurder Aris Kon een brief krijgt van Wim Robben van de Stichting voor Geweldloze Weerbaarheid (SVAG). Behalve dat het een adreswijziging betreft – het secretariaatsadres verhuist
van Zwolle naar Boxtel – bevat deze brief van 5 februari 2007 ook een opmerkelijk besluit:
‘Graag informeer ik je hierbij over het feit dat ons bestuur besloten heeft om bij het 40-jarig
bestaan van onze organisatie (op 24 maart a.s.) de Gandhi Vredesduif postuum te geven aan
Toos en Wim Onderstal. (De Vredesduif zal
dan eerst ruim een half jaar bij Wiggert
Platvoet zijn, dit vanwege zijn gevorderde
leeftijd van 83 jaar en daarna bij de familie Onderstal.)’
Hoewel de brief niet verduidelijkt waarom
de Vredesduif eerst een half jaar bij iemand anders moet blijven staan (het SVAG-lid Wiggert
Platvoet zal de Vredesduif op 24 maart 2007 uitgereikt krijgen vanwege zijn jarenlange inzet
voor de SVAG), is het voor het Platformbestuur wel meteen duidelijk dat er in Arnhem iets
georganiseerd moet worden om deze postume uitreiking aan het echtpaar Onderstal luister bij te
zetten. De brief van Wim Robben vervolgt: ‘We hebben dit eind vorige week aan Maria Onderstal laten weten en hopen dat zij, en eventueel andere familieleden, de Vredesduif namens hun
ouders mede in ontvangst kunnen nemen.’
Dit idee zal niet alleen geconcretiseerd worden in een bijeenkomst in september zoals we later
zullen zien, maar de avond zal de opmaat vormen voor een geheel nieuwe aanpak door de Platformleden van thema’s op het gebied van vrede, ontwikkeling en mensenrechten. Een aanpak
die – hoewel met wisselend succes – wel het Platformwerk sterk van karakter zal doen veranderen.

Hoofdstuk 10

Publieksavond 16 maart
De Platformleden komen op 28 februari 2007 voor de tweede maal in het nieuwe jaar bijeen en
Arnhem Mondiaal

678

Stichting Doca

meteen aan het begin van de vergadering al kunnen de nodige wijzigingen in het ledenbestand
worden genoteerd. Zo meldt Milieudefensie Arnhem zich met ingang van die datum af als Platformlid: men is er intern niet in geslaagd om iemand te vinden die de organisatie in het Platform
kan of wil vertegenwoordigen. Ook Aukje Otter als de vertegenwoordigster van de Werkgroep
Arnhem-Tibet, deelt mee de Platformvergaderingen niet langer te kunnen bijwonen. Wel zegt
zij toe om op de volgende Platformbijeenkomst een vervanger te zullen introduceren, maar dat
zal er niet meer van komen, waardoor de werkgroep de status van agendalid krijgt. Verder meldt
Henk de Vries zich aan als de opvolger van Anja Franssen namens de stichting CONKIM. Op
papier was zij dat meer dan een jaar, maar voor de Platformleden is zij een onbekende gebleven
omdat zij nimmer een Platformbijeenkomst heeft bijgewoond. Ook Henk de Vries zal echter het
vertegenwoordigerschap van CONKIM niet lang aanhouden, want het besluit van de stichting
om de samenwerking met Arnhem te verruilen voor die met Grave, betekent dat het lidmaatschap van het Arnhemse Platform beëindigd zal gaan worden.
De vraag aan Jaap Huurman tenslotte of zijn voorstel om het Huis der Werelden als lid van het
Platform aan te mogen melden nog actueel is, leidt nog niet tot een besluit. De activiteiten van
de organisatie zijn stil komen te liggen, zo geeft Jaap Huurman door, maar zullen aldus de notulen van die avond op korte termijn weer worden gereactiveerd.
De vergadering zelf wordt voornamelijk gebruikt om de puntjes op de i te zetten in de
voorbereiding van de publieksavond op 16 maart in Bezoekerscentrum Sonsbeek (De Watermolen).

Stichting Arnhem-Lima en Amnesty-Arnhem
Gezien het feit dat het 8 maart Internationale Vrouwendag is en Stichting Arnhem-Lima die
datum wil aangrijpen om aandacht te vragen voor de positie van vrouwen in Mexico en gezien
ook het feit dat het 21 maart Internationale Dag tegen Racisme is en Amnesty-Arnhem
campagne voert tegen racisme, wordt besloten om deze initiatieven te combineren met de
publieksavond. Stichting Arnhem-Lima in zijn nieuwsbrief van maart 2007: ‘Vrijdag 16 maart
wordt in het Bezoekerscentrum De Watermolen aan de Zijpendaalseweg in Arnhem (Park
Sonsbeek) de derde Moyanolezing gehouden. De lezing was oorspronkelijk een initiatief van
Novib, maar is enkele jaren geleden door de stichting Arnhem-Lima geadopteerd. Het thema
van de lezingen is ‘Vrouwen in ontwikkeling’. De avond begint om 20.00 uur, de zaal is om
19.30 uur open. De Moyanolezing wordt uitgesproken door Monique Sonnevelt. Haar thema is
‘Vrouwen en hun dagelijkse strijd voor veiligheid in een arme volksbuurt in Guadelajara,
Mexico’.
Amnesty-Arnhem op haar beurt in De Arnhemse Koerier van 7 maart 2003: ‘Amnesty International en de Stichting Arnhem-Lima presenteren op vrijdag 16 maart in het Bezoekerscentrum
Sonsbeek (De Watermolen) een aantrekkelijke publieksavond met een lezing, muziek en actie.
De avond wordt gehouden in het kader van 25 jaar samenwerkende Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties.
Op deze avond kunt u kennis maken met tal van Arnhemse
organisaties op het gebied van vredesvraagstukken, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en mondiale milieuvraagstukken. Deze organisaties werken samen in het Platform Arnhem Mondiaal. De avond begint met de presentatie
van de nieuwe website van dit Platform.’

Terugblik op de publieksavond
De avond verloopt volgens plan en wordt ook goed bezocht.
Wel valt op dat het vooral ‘de achterban’ van de deelnemende organisaties is die op het evenement is afgekomen.
Niettemin zorgt deze vorm van samenwerking tussen de
diverse Platformorganisaties dat het Platform zelf weer een
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stap verder komt in zijn ontwikkeling naar een zelfstandige organisatie. Voor Platformvoorzitter
Ed Bruinvis is dit de aanleiding om evaluatieformulieren op te stellen om daarmee te polsen hoe
deze vorm van samenwerking de leden bevallen is en of op deze wijze doorgewerkt kan worden.
Op de Platformbijeenkomst van 4 april blijkt die respons echter nog niet zo groot dat daar conclusies uit te trekken zijn en kan alleen een overzicht van de kosten worden gepresenteerd: zaalhuur € 150, vrijwilligerskosten Bezoekerscentrum € 100,
Binnenstadskoor € 249,15, boeketten sprekers € 45 en consumpties € 257,40 hetgeen het totaal aan kosten voor deze
publieksavond brengt op € 801,55. Het bedrag brengt het
Platform meteen in de problemen, want de toegezegde
gemeentelijke jaarsubsidie is na drie maanden nog steeds
niet binnen, zodat een deel van de kosten door de leden zelf
moet worden voorgeschoten.
Twee weken later kan de eindevaluatie van de avond wel
worden opgemaakt: ‘Over het algemeen vond men het een
geslaagde avond in een goede ambiance. Een goede mix
van hele serieuze onderwerpen tot vlot divertissement.
De meeste aanwezigen waren ‘achterban’ van de aangesloten organisaties, het was niet helemaal duidelijk wie tot
het publiek behoorde en wie vrijwilliger was, het is daarom
misschien handig om tijdens de volgende publieksavond
buttons te dragen met daarop de naam van de organisatie.
Opkomst van buiten (geïnteresseerde burgers) viel tegen, de mensen die zich op deze manier
willen inzetten voor de maatschappij zitten al grotendeels in de organisaties zoals de onze. We
moeten ons daarom geen illusies maken dat een grotere opkomst mogelijk is door meer reclame
te maken.
Door verschillende mensen is aangedragen om nog eens te kijken naar het doel van zo’n publieksavond, er wordt voorgesteld meer in te gaan op activiteiten die verschillende groepen sowieso al organiseren. De veelheid van kleuren in het Platform maken het niet goed herkenbaar
voor het grote publiek. Meer opkomst is mogelijk als je aansluit bij grote publiekstrekkers.
Meer publiek moet met name komen uit de gelederen van de aangesloten organisaties en daarvoor kunnen alleen de leden van het Platform zorgen in hun eigen groep.
Mondeling uitnodigen werkt altijd beter dan schriftelijk. De posters zouden eerder verstuurd
mogen worden de volgende keer, daarbij stond op de poster heel nadrukkelijk wie het allemaal
organiseerden, de volgende keer nadrukkelijker het programma onder de aandacht brengen.
Mede gelet op de inspanningen van de betrokkenen, is het jammer dat de kraampjes minder
aandacht kregen. Gastenboek werkt nauwelijks.
Als zeer positief werd ervaren dat iedereen van het Platform aanwezig was en dat koorleden
participeerden d.m.v. vragen te stellen na de lezing.
De suggestie werd gedaan om de onderdelen aan elkaar te praten zoals Bert dat in het verleden
heeft gedaan, oftewel 1 regisseur die de onderdelen aan elkaar verbindt; geeft meer structuur
en duidelijkheid aan de avond.
Verzorging van de avond (technisch en catering) was goed voor elkaar.’

Hoofdstuk 11

Nieuwe initiatieven
De Platformbijeenkomst van 4 april 2007 brengt in verschillende opzichten welkom nieuws.
Allereerst is er daags voor de vergadering een collegenota verschenen van de hand van Gitta Vis
van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling over de positie van minderjarige asielzoekers.
Deze nota gaat in op het probleem dat wanneer deze jonge asielzoekers de 18-jarige leeftijd
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hebben bereikt, zij niet langer in aanmerking komen voor leefgeld. Het probleem is uiteraard
groter dan alleen in Arnhem: ‘Gelderse gemeenten, waaronder Arnhem, worden geconfronteerd
met de nadelige gevolgen van beëindiging van de leefgelden voor Alleenstaande Minderjarige
Asielzoekers die 18 jaar zijn geworden (de zgn. ex-AMA’s) van rijkswege. Deze groep belandt
vaak op straat en verdwijnt in de illegaliteit met het gevaar daarin af te glijden (drugsscene, prostitutie en
slachtoffer vrouwenhandel). Om dit te voorkomen hebben de provincie Gelderland en een aantal Gelderse
gemeenten de Stichting VluchtelingenWerk MiddenGelderland (SVMG) een provinciebreed huiskamerproject, naar Utrechts voorbeeld, laten formuleren.
Vanuit de huiskamer worden de ex-AMA’s begeleid in
hun zoektocht naar duidelijkheid over terugkeer naar
het land van herkomst of hun juridische mogelijkheden
voor een verblijfsvergunning. Naast deze begeleiding voorziet het project in groepsactiviteiten,
een vergoeding voor huisvesting en leefgeld.’
Of het project de angst voor terugkeer naar het land van herkomst en de vlucht van deze jongeren in de illegaliteit kan voorkomen, is nog maar de vraag, maar positief is in elk geval de zorg
die er van gemeentewege aan hun situatie wordt besteed en ook de samenwerking met buurgemeenten is positief te noemen. De kosten voor het huiskamerproject zijn overigens niet mals: €
300.400,- wordt er door de gemeente Arnhem uitgetrokken voor het project voor de duur van
twaalf maanden. Uit de toelichting die bij de collegenota is gevoegd, spreekt een stille hoop dat
de jongeren of een deel ervan in aanmerking komt voor een generaal pardon waardoor de extra
zorg na dat jaar niet nodig meer zal zijn, maar hoe het financieel verder moet met het project
wanneer de minister daar niet voor kiest, wordt niet aangegeven.
Ander nieuws in dit voorjaar van 2007 komt uit het Platform zelf. Op de bijeenkomst van 4 april
wordt namelijk Irene Peters als nieuw lid verwelkomd. Zij zal vanaf die datum de Stichting
Voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) vertegenwoordigen. Het SVAG is de opvolger van de
stichting Geweldloze Weerbaarheid die door Wim Onderstal jarenlang in het Platform is
vertegenwoordigd. Maar in contrast met de de komst van Irene Peters als nieuw lid meldt Aukje
Otter dat zij definitief stopt met de vertegenwoordiging van de Werkgroep Arnhem-Tibet nu er
geen vervanger is gevonden binnen de werkgroep.

Antidiscriminatiebeleid Nederlandse gemeenten
Nieuws is er in deze aprilvergadering ook van de kant van Amnesty-Arnhem. Yvonne Smit
meldt dat het landelijk kantoor met een rapport is gekomen waarin wordt gerapporteerd over het
antidiscriminatiebeleid van Nederlandse gemeenten. In het verslag van de Platformvergadering
wordt er uitgebreid bij stilgestaan: ‘Op 2 mei a.s. wordt het rapport verstrekt aan alle gemeenten en rond 5 mei vindt de landelijke presentatie van het rapport plaats. Dit is een algemeen
stuk, waarin zaken niet per gemeente gespecificeerd worden. Aansluitend neemt A.I. Arnhem het rapport onder de loep om zaken die
wellicht specifieker voor Arnhem van belang zijn eruit te lichten.
Hiervoor maken we gebruik van geluiden en/of wensen die we via andere Arnhemse organisaties, groeperingen, betrokkenen hebben gehoord. Daarmee is meteen een breder draagvlak voor het aanbieden
van het stuk aan de gemeente gecreëerd. Belangrijk daarbij is dat
Amnesty geen politiek standpunt inneemt. Daarom wordt ook niet aan
politieke partijen gevraagd zich aan te sluiten.
Ter aanbieding wordt een open gesprek aangegaan met de gemeente. Het is niet de bedoeling
om ze in de verdediging te drijven. De inzet richt zich op ondersteuning en het bieden van
ruimte voor uitwisseling tussen betrokkenen en de gemeente, om zodoende aan te zetten tot
structureel en werkbaar beleid. Tevens wil Amnesty met dit gesprek een beter inzicht krijgen in
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de stand van zaken en de standpunten op dit moment binnen de gemeente. Het is niet de
bedoeling om met de gemeente in discussie te gaan; geen welles-nietesgesprek.
De rol van Amnesty is min of meer neutraal: vragen stellen en voorstellen doen, niet (ver-)
oordelen. Natuurlijk daarbij kritisch zijn en blijven prikkelen!
Dit door middel van het stellen van vragen en doen van aanbevelingen omtrent:
- huidig beleid en beleid in ontwikkeling in de gemeente
- huidige voorzieningen en eerdere voorzieningen die nu niet meer bestaan
- toegankelijkheid van voorzieningen en werkbaarheid van het beleid voor de betrokkenen
- wensen vanuit de gemeenschap/verschillende betrokken groepen
Voor meer informatie zie bijlage.
Yvonne roept de organisaties die aangesloten zijn bij het Platform op, om zich aan te sluiten en
informatie vanuit hun achterban te verstrekken over dit onderwerp.
Yvonne maakt een oproep, waarna Afina deze zal versturen aan de Platformleden.
Yvonne vraagt of Ed aanwezig zou willen zijn bij een gesprek met Barth van Eeten.
Ed zegt dit toe, Aris zegt dat het zaak is z.s.m. een afspraak vast te laten leggen (dit kan via
Afina) i.v.m. drukke werkzaamheden van de wethouder.’

Aanzet tot een nieuwe opzet
De aankondiging van het rapport van Amnesty International over het (achterblijvend) antidiscriminatiebeleid in Nederland staat niet op zichzelf. In voorgaande delen van dit werk hebben we
al kunnen zien dat bezuinigingen hun tol hebben geëist: het Arnhemse Anti-Discrminatiebureau
zag zich van een goed bemenst kantoor in het centrum van de stad steeds verder ‘afgeslankt’
worden tot een voor het publiek onzichtbaar kamertje in een voor de sloop bestemd gebouwtje
op een achteraf gelegen industrieterrein. Dat budget in 2007 nog steeds de doorslaggevende
factor is bij de bestrijding van discriminatie en racisme in de samenleving, bewijst de discussie
die enkele weken na de Platformbijeenkomst wordt gehouden op de kamer van wethouder Barth
van Eeten met de staf van het Samenlevingsbeleid. Uit het verslag van deze bijeenkomst op 23
april 2007: ‘Mevrouw Van Schoonderwalt heeft een gesprek met de provincie gehad. Onderzoek
naar de haalbaarheid van een anti-discriminatievoorziening dient onder de regiogemeenten
plaats te vinden. Er is in de politieregio Gelderland-Midden één anti- discriminatievoorziening,
namelijk Ede-Wageningen. Dit ADB heeft een aanvullende bijdrage van het Rijk gekregen om
de kwaliteit te versterken. Per 1 januari 2007 een zelfstandige stichting die gefinancierd wordt
door beide gemeenten. Arnhem kent geen ADB. De komst staat wel vermeld in het coalitieakkoord met een structurele bijdrage van € 50.000,-.
In overleg met Arnhem, Ede en Wageningen gaat bekeken worden in hoeverre een anti-discriminatievoorziening voor de regio Gelderland-Midden haalbaar is. Het Ministerie van Justitie
wil een regionale voorziening met een dekkingsbeleid van minimaal 400.000 inwoners.
Gelderland-Midden telt bijna 690.000 inwoners. De provincie heeft een budget beschikbaar van
€ 140.000,-. De gemeenten Arnhem, Ede en Wageningen kunnen niet tot overeenstemming komen over de aanpak. Ede wil dat de provincie de opdracht verstrekt. De provincie doet dat niet,
maar geeft alleen subsidie. Bemiddelen wil de provincie evenmin. Op 5 maart jl. is er een gesprek in Ede geweest. Binnen veertien dagen zou er ambtelijk overleg plaatsvinden. Wat is de
uitkomst daarvan? Mevrouw Van Schoonderwalt zal een en ander nagaan. Tevens nagaan of
voorliggende notitie acceptabel is voor Ede/Wageningen. Zo niet, dan gaat de gemeente Arnhem zijn eigen weg. Het lijkt de wethouder goed om vóór de zomervakantie met de buurgemeenten om de tafel te gaan zitten en te spreken over het belang van een ADB, alsmede het belang
om daarin te participeren. Vervolgens moet er een commitment worden bereikt en een advies
uitgebracht over ‘is een regionaal ADB haalbaar en onder welke voorwaarden?’ De wethouder
is van mening dat het niet te lang moet duren. Druk op de zaak zetten, zodat het ADB per 1
januari 2008 gerealiseerd is.’
Uit het verslag wordt duidelijk dat de wethouder haast heeft met het realiseren van een antidiscriminatievoorziening, temeer daar er bij de vorming van het college in 2006 al afspraken
over gemaakt zijn en er ook budget voor is gereserveerd. Maar er blijkt meer uit het verslag.
Blijkbaar is er tussen de drie genoemde gemeenten gekissebis ontstaan over wie wat organisaArnhem Mondiaal
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torisch en financieel krijgt aan subsidie van de provincie voor het instellen van een regionale
voorziening. En dat meningsverschil is blijkbaar zo hoogopgelopen dat de provincie om bemiddeling is gevraagd. En er blijkt uit het verslag dat de provincie geen zin heeft om zijn hand in
een wespennest te steken. In een later hoofdstuk zal blijken dat dit meningsverschil nog lang zal
nagalmen tussen de drie betrokken gemeenten.

Hoofdstuk 12

Amnesty International: nauwelijks antidiscriminatiebeleid in Nederland
Het rapport van Amnesty International dat Yvonne Smits in de Platformvergadering van 4 april
heeft aangekondigd, verschijnt op 2 mei 2007 en het begeleidende persbericht liegt er niet om.
Onder de titel Nederlandse gemeenten bestrijden discriminatie nauwelijks schrijft de organisatie: ‘Nederlandse gemeenten geven weinig prioriteit aan de bestrijding van discriminatie. In
maar liefst 92% van de gemeenten is de aanpak van
discriminatie niet in het collegeprogramma opgenomen. Nog geen 10% van de gemeenten voert integraal
beleid tegen discriminatie en slechts 17% geeft aan
op specifieke terreinen, zoals horeca of openbare orde, antidiscriminatiebeleid te voeren. In slechts 18%
van de gemeenten is antidiscriminatie onderdeel van
een wethoudersportefeuille. Sommige gemeenten zijn
van mening dat het rijk onvoldoende sturing geeft aan
de bestrijding van discriminatie in Nederland.
Dat zijn enkele uitkomsten van een onderzoek van de
Nederlandse afdeling van Amnesty International naar
het gemeentelijk antidiscriminatiebeleid.
Ook als werkgever doen gemeenten opvallend weinig: slechts 30% treft maatregelen om discriminatie op de eigen werkvloer te voorkomen, terwijl het hierbij om een wettelijke verplichting
gaat. Opmerkelijk is ook dat een grote meerderheid van de gemeenten (68%) meldt dat discriminatie geen wezenlijk probleem is in de eigen gemeente, maar dat tegelijkertijd 58% aangeeft
geen of nauwelijks inzicht te hebben in de mate waarin discriminatie voorkomt. Om inzicht te
verkrijgen spelen politie en de antidiscriminatiebureaus (ADB’s) een belangrijke rol, maar er is
nog lang geen sprake van een landelijke dekking van ADB’s.
De publicatie ‘Aanpak van discriminatie door Nederlandse gemeenten: 443 kansen voor verbetering’ wordt op 2 mei 2007 in Den Haag (Nieuwspoort) door directeur Eduard Nazarski overhandigd aan minister Ella Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie.’

Arnhem wijkt niet af van landelijke tendens
Dat de door Amnesty geschetste situatie ook voor Arnhem geldt, hebben we in het voorgaande
al meerdere malen vastgesteld, maar dat de cijfers ook landelijk gelden, is voor de Platformleden toch een verrassing. Het persbericht van de Nederlandse afdeling van Amnesty
International over deze tendens: ‘Discriminatie is ook in Nederland een hardnekkig en omvangrijk probleem. Het huidige kabinet heeft aangegeven van de bestrijding van discriminatie een
speerpunt te maken. Voor de feitelijke aanpak daarvan verwijst de rijksoverheid echter in het
bijzonder naar gemeenten. De manier waarop gemeenten antidiscriminatiebeleid moeten invullen blijft daarbij vaak in het midden. Amnesty International heeft daarom begin 2007 geïnventariseerd of en zo ja, op welke terreinen gemeenten ook daadwerkelijk beleid voor discriminaArnhem Mondiaal
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tiebestrijding ontwikkelen en uitvoeren. Amnesty International vindt dat in alle Nederlandse
gemeenten kansen blijven liggen om discriminatie effectiever te voorkomen en bestrijden. De
organisatie doet daarom zowel aan de rijksoverheid als de gemeenten een aantal concrete aanbevelingen voor verbetering. Zo moet de overheid duidelijk maken hoe verantwoordelijkheden
verdeeld zijn tussen rijk, provincies en gemeenten en welke inzet er van gemeenten verwacht
wordt. Gemeenten moeten zorgen dat ze meer inzicht krijgen in de mate waarin discriminatie
binnen de gemeentegrenzen voorkomt door cijfers over discriminatie op te vragen bij politie,
Openbaar Ministerie en antidiscriminatiebureaus en daarover in gesprek te gaan met
lokale belangenorganisaties van bijvoorbeeld migranten, vrouwen, gehandicapten en
lesbiënnes en homoseksuelen.
‘Door de publicatie aan te bieden aan de regering binnen de termijn van 100 dagen die
het kabinet benut om tot een uitwerking van
het coalitieakkoord te komen, hoopt Amnesty
International op constructieve en praktische
wijze bij te dragen aan de invulling van de
aanpak van discriminatie’, aldus Eduard
Nazarski.’

Lokale actie
Amnesty zal Amnesty niet zijn wanneer niet aan de publicatie van het onderzoeksrapport meteen ook concrete actie wordt gekoppeld. Op haar website roept de organisatie op tot het ondertekenen van een petitie waarin opgeroepen wordt om de minister-president te bewegen tot een
betere aanpak van discriminatie in Nederland door de aanbevelingen uit het rapport over te
nemen.
Van de plaatselijke afdelingen van Amnesty wordt echter meer gevraagd. Nogmaals uit het
persbericht van de organisatie: ‘Na de landelijke presentatie op 2 mei zullen meer dan dertig
lokale Amnestygroepen in de eigen gemeente het rapport onder de aandacht brengen van het
College van B&W en hen aansporen om de bestrijding van discriminatie hoger op de agenda te
zetten.’
Ook de Arnhemse afdeling van Amnesty doet aan deze opzet mee en op 23 mei 2007 is er
overleg tussen verschillende organisaties in Arnhem ter voorbereiding van het presenteren van
het onderzoeksrapport aan wethouder Barth van Eeten. Mariëlle Polman van Amnesty-Arnhem
in haar verslag van deze bijeenkomst: ‘Korte voorstelronde alle aanwezigen en hun organisaties: Willem Kramer, Yvonne Smit en Mariëlle Pollmann (verslag) zijn namens Amnesty (groep
Arnhem) aanwezig. Nico Lippe vertegenwoordigt het Humanistisch Verbond. Joop Geels is aanwezig namens de Gehandicaptenraad Arnhem. Rogier Visspoel is werkzaam bij Sociaal Raadslieden. Ed Bruinvis is bestuurslid van het Platform Arnhem Mondiaal.
Toelichting rapport en uitleg/opzet bijeenkomst 1 juni: Het doel van Amnesty is om discriminatie onder de aandacht van de gemeente te brengen. Het is een speerpunt van het huidige kabinet. De manier waarop gemeenten optreden tegen discriminatie is niet duidelijk. Amnesty heeft
een anonieme enquête onder de 443 Nederlandse gemeenten gehouden, waarop 200 gemeenten
hebben geantwoord.
Belangrijkste uitkomsten: 92% van de gemeenten kent discriminatie niet als programmapunt
binnen het college, 10% voert een integraal beleid, 17% geeft aan voor speciale situaties (bijv.
in de horeca) beleid te voeren. Gemeenten voldoen niet aan algemene voorkeursregelingen;
58% heeft nauwelijks inzicht in discriminatie en heeft geen plan.
Voor Arnhem is het onbekend hoe de zaken ervoor staan.
Aan de wethouder zullen de volgende punten worden voorgelegd:
- antidiscriminatiebeleid is nodig
- uitslagen van de enquête meedelen
- welke zorgen hebben de belanghebbende organisaties
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welke maatregelen heeft de gemeente genomen of zou ze moeten nemen
intermezzo: taak van de gemeente laten toelichten door Amnesty
expliciete vraag aan de wethouder: wat kan de gemeente doen en is de gemeente bereid
om met de diverse organisaties te overleggen? Kunnen we dat vastleggen?
Het is belangrijk dat het gesprek geen verwijtend, maar juist een stimulerend karakter krijgt.’

Overhandiging Amnesty-rapport aan wethouder
Op 1 juni 2007 vindt ten stadhuize de overhandiging plaats van het landelijke Amnesty-rapport
aan de wethouder voor samenlevingsbeleid Barth van Eeten. Ook van deze officiële handeling is
een verslag gemaakt, ditmaal door Afina van de Pol, secretaresse van het Platform Arnhem
Mondiaal: ‘Aanwezig: Barth van Eeten (wethouder), Elly van Schoonderwalt (beleidsmedewerker Samenlevingsbeleid en Integratie), Willem Kramer en Yvonne Smit (Amnesty Arnhem), Ed
Bruinvis (Platform Arnhem Mondiaal), Margriet Martowidjojo en Joop Geels (Gehandicaptenraad Arnhem), Nico Lippe en Frits Kleingeld (Humanistisch Verbond Arnhem), André Moerman (management Sociaal Raadslieden Rijnstad, voorheen Passade), Winifred Gimbel (COC
Gelderland Midden), Saira Swaria (Werkgroep Samenleven in Malburgen), Gerrit Lichtenberg
(Arnhemse Vereniging van Samenwerkende Ouderenorganisaties), Harm Noordhof (bestuurslid Amnesty
International Nederland), Afina van de Pol (verslag).
Wethouder Van Eeten heet eenieder welkom, in het
bijzonder Harm Noordhof van het hoofdbestuur van
Amnesty International en toont zich verheugd over het
feit dat Amnesty mensen van zoveel verschillende organisaties bij elkaar heeft weten te brengen.
De wethouder heeft nog geen kennis van de inhoud
van het rapport kunnen nemen, maar vindt het van
belang dat het er is en om ermee aan de slag te gaan
binnen de Arnhemse gemeente.
De afgelopen jaren is er geen gemeentelijk antidiscriminatiebeleid gevoerd in Arnhem, evenwel is onlangs
een overeenstemming bereikt met de coalitiepartners
(PvdA, Groenlinks en CDA) om een ADB op te starten. De heer Van Eeten stelt Elly van Schoonderwalt
voor, die het opnieuw opstarten en implementeren
van het ADB vorm zal gaan geven. De heer Van Eeten
hoopt met deze bijeenkomst gezamenlijk zicht te krijgen op de discriminatieproblematiek in Arnhem.’
Het is vervolgens Willem Kramer van Amnesty-Arnhem die een presentatie geeft van de opzet
van het Amnesty-onderzoek en de bevindingen samenvat. Afina van de Pol in haar verslag over
dit onderdeel: ‘Ook in Nederland is discriminatie een hardnekkig en omvangrijk probleem. Men
registreert zo’n twee miljoen discriminerende ervaringen per jaar. Het vindt plaats bij allerlei
maatschappelijke groepen, vrouwen, etnische en seksuele minderheden, ouderen, gehandicapten en chronisch zieken, en op allerlei terreinen: de arbeidsmarkt, uitgaansleven, gemeenschappelijke voorzieningen, huisvesting, onderwijs en meer.
Staten zijn verantwoordelijk voor het voorkómen, signaleren en bestrijden van discriminatie, op
basis van internationale mensenrechtenovereenkomsten. Het huidige kabinet heeft van de bestrijding van discriminatie een speerpunt van haar beleid gemaakt. De overheid vraagt daarbij
vooral inspanningen van de gemeenten, maar ook van de politie, het O.M., de provincie en van
bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties van minderheden.’
Willem Kramer wijst bij zijn presentatie nog eens op de campagne die Amnesty International in
2006 is gestart onder de naam ’Make some noice against discrimination’: ‘Nu heeft Amnesty
International als mensenrechtenorganisatie al lang belangstelling voor wat overheden doen tegen discriminatie, vooral de gemeenten. In het kader van de grote campagne tegen discriminatie ‘Make some noise against discrimination’ heeft A.I. begin 2007 bij alle 443 Nederlandse
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gemeenten via een enquête geïnventariseerd op welke wijze zij daadwerkelijk antidiscriminatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren. De resultaten zijn neergelegd in het rapport ‘Aanpak van
discriminatie door Nederlandse gemeenten; 443 kansen voor verbetering’. Dit rapport geeft een
goed beeld van wat wel en niet gebeurt in de gemeenten.’
De vraag aan de wethouder tijdens de bijeenkomst is uiteraard wat de gemeente Arnhem van
plan is te doen aan het aanpakken van discriminatie in de gemeente. Het verslag hierover: ‘De
gemeente erkent dat er discriminatie op allerlei vlakken plaatsvindt, iedereen heeft er mee te
maken. Op dit moment is er geen instituut dat gestructureerd discriminatie kan registreren en
ontbreken de instrumenten om er iets tegen te doen. Er is binnen de gemeente wel enige kennis
van discriminatie die soms op forse schaal plaatsvindt, maar dit zijn algemene gegevens en
wezenlijk inzicht in de problematiek in Arnhem ontbreekt.’

Inbreng organisaties tijdens het overleg met de wethouder
Gezien het voorgaande in dit historische werk zal het geen verbazing wekken dat de aanwezigen
bij het overleg hun voorhoofd fronsen bij dit standpunt van de wethouder. Anderzijds is er ook
begrip voor het feit dat discriminatie niet altijd zo makkelijk aantoonbaar en grijpbaar is. Het
overleg met de wethouder op deze eerste juni 2007 wordt dan ook in die zin door de aanwezigen
gewaardeerd dat vertegenwoordigers van de organisaties nu eens uitgebreid de kans krijgen om
hun zegje te doen. Ook die inbreng is terug te vinden in het verslag dat Platformsecretaresse
Afina van de Pol heeft gemaakt: ‘Winifred Gimbel, voorzitter van het COC, vertelt dat zij werken aan het instellen van een online zwartboek, om zichtbaar te krijgen hoe en op welke manier
homoseksuelen worden gediscrimineerd.
Het is moeilijk om discriminatie hard te maken, bij bijvoorbeeld
sollicitaties, de redenen om niet te worden aangenomen worden
niet duidelijk gemaakt. Discriminatie is immers bij wet verboden.
Op scholen is de afgelopen jaren een anti-homo sfeer aan het
ontstaan. Het COC heeft vervolgens de middelbare scholen in de
gehele regio aangeschreven om voorlichting te geven. Op dit aanbod wordt echter nagenoeg niet gereageerd. Nu het homohuwelijk
is geaccepteerd, is de aandacht voor discriminatie ook bij het COC
wat ingezakt. Het is nu weer zaak voor het COC om signalen van
discriminatie op te pakken en daarmee aan de slag te gaan.
Gerrit Lichtenberg van de ASVO (overkoepelende ouderenorganisatie) zegt dat ouderen niet
snel melding zullen maken van discriminatie, het is niet eenvoudig om discriminatie te onderkennen. Verband tussen molestatie en discriminatie wordt meestal niet vermeld. Arbeidsdiscriminatie vindt vaak plaats bij deze groep, leeftijdsgrenzen stellen bij sollicitaties is discrimineren. De
heer van Eeten geeft aan dat men zich niet gerealiseerd heeft dat vergrijzingsbeleid nodig is en de
vraag is hoe dit beleid in te vullen. De wethouder is
van mening dat er, door met mensen van de verschillende organisaties te praten, getracht kan worden
vorm te geven aan zo’n beleid.
Saira Swaria van de werkgroep Samenleven Malburgen, vertelt hoe allochtonen in de wijk discriminatie ervaren. Het is moeilijk om aan werk te
komen en op scholen worden kinderen gepest of achtergesteld. Na melding is het antwoord van
instanties vaak dat er niets aan gedaan kan worden. Veel moslims voelen zich gediscrimineerd
vanwege fouten van een kleine groep moslims. Saira is van mening dat scholen een grote rol
spelen bij het tegengaan van discriminatie, er moet onderwezen worden dat discrimineren niet
mag.
Willem vraagt of er zicht is op dit soort problemen, Saira zegt dat veel mensen er niet mee naar
buiten durven te komen, omdat men bang is voor reacties van bijvoorbeeld autochtone
jongeren.
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De wethouder meent dat discriminatie een internationaal probleem is en de vraag hoe om te
gaan met de diversiteit is van cruciaal belang.
Frits Kleingeld van het Humanistisch Verbond vertelt dat er geprobeerd is allochtonen en
autochtonen met elkaar in gesprek te brengen; 70 % van hen ontmoette nooit eerder iemand uit
de andere groep.
Ook André Moerman, Sociaal Raadslieden,
geeft aan dat op scholen discriminatie een
grote rol speelt. Hij noemt het ontstaan van
‘zwarte scholen’, ouders van kinderen (uit
verschillende bevolkingsgroepen) komen
niet met elkaar in contact.
De wethouder merkt op dat er wel een paar initiatieven bestaan van groepjes ouders die samen
hun kinderen op zwarte scholen aanmelden, de gemeente probeert dit soort initiatieven actief te
stimuleren.
Saira zegt dat discriminatie ook tussen de allochtone groeperingen onderling bestaat. Dit
probleem is al helemaal nauwelijks zichtbaar en daarmee lastig tegen te gaan.
Joop Geels van de Gehandicaptenraad constateert dat er onder mensen met een functiebeperking vooral sprake is van arbeidsdiscriminatie. Werkgevers denken dat onder minder validen
meer ziekteverzuim is, terwijl aangetoond is dat men juist minder vaak afwezig is. Verder zijn
gehandicapten vaak beperkt in het uitgaansleven, doordat gebouwen niet of zeer slecht toegankelijk zijn voor hen.
De heer van Eeten geeft aan blij te zijn met deze heldere voorbeelden.
Ed Bruinvis van het Platform Arnhem Mondiaal meldt dat het vorige ADB in Arnhem uiteindelijk niet meer functioneerde, met name vanwege een gebrek aan middelen, het ontbreken van
een duidelijke taakstelling en onduidelijkheid over de informatiestroom. Het is van groot belang
ervoor te waken dat men niet weet wie nu wie moet informeren. Het is nu zaak om over oude
frustraties heen te stappen en een nieuw ADB te beginnen. Het Platform zal binnenkort een advies uitbrengen inzake het opzetten van een gemeentelijke structuur ter bestrijding van discriminatie. Ed geeft aan dat samenwerking tussen verschillende maatschappelijke organisaties en
vertegenwoordigers, de gemeentelijke overheid én instanties als politie en O.M. noodzakelijk is
voor een goed beleid.’

Conclusie
Niet alleen het uitbrengen van het landelijke rapport over falend antidiscriminatiebeleid in
Nederland door Amnesty International in die meimaand van 2007 is een voorbeeld van een
geslaagde actie, ook de follow-up in de vorm van het in overleg treden door plaatselijke
Amnesty-afdelingen met het gemeentebestuur is een voorbeeld van een goede aanpak. Ook het
daarbij betrekken van maatschappelijke organisaties die op welke wijze ook met (anti)discriminatie te maken hebben, is een schoolvoorbeeld van succesvol actievoeren. In de Arnhemse situatie speelt bovendien mee dat het aangegane overleg met het gemeentebestuur een wethouder
(GroenLinks) betreft die zich betrokken voelt bij het onderwerp en dat ook in alle openheid laat
zien. Het positieve gevolg zal dan ook niet uitblijven en nog geen jaar later zal op dit punt de
nodige vooruitgang zijn geboekt. Tegelijkertijd moet echter worden vastgesteld dat een misstand als discriminatie moeilijk uitroeibaar is en dat permanente inzet – met name ook van gemeentewege – een voorwaarde is om die strijd te winnen. En of de gemeente Arnhem die noodzakelijke inzet is blijven leveren zal in een later hoofdstuk aan de orde komen.
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Hoofdstuk 13

Platformadvies inzake nieuw anti-discriminatiebeleid
In het verslag dat Platformsecretaresse Afina van de Pol maakt van de bijeenkomst op 1 juni
2007 waarbij het Amnesty-rapport (Aanpak van discriminatie door Nederlandse gemeenten;
443 kansen voor verbetering) aan de wethouder voor samenlevingsbeleid Barth van Eeten wordt
overreikt, maakt zij melding van het advies dat het Platform toezegt te zullen maken ter
ondersteuning van een door de gemeente Arnhem nieuw te voeren antidiscriminatiebeleid.
Blijkbaar heeft men binnen het Platformbestuur besloten het ijzer te smeden nu het nog heet is,
want eerdere Platformadviezen op het terrein van (anti)discriminatie hebben niet het gewenste
effect gehad. Het advies verschijnt daarom al op 1 juli en is opgesteld door Platformvoorzitter
Ed Bruinvis:
‘Met de overhandiging van het landelijke rapport ‘Aanpak van discriminatie door Nederlandse
gemeenten’ door de Arnhemse afdeling van Amnesty International op vrijdag 1 juni j.l., is nog
eens de aandacht gevestigd op de noodzaak om op gemeentelijk niveau – met name versluierde
– vormen van discriminatie te bestrijden.
In aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Humanistisch Verbond, COC Gelderland, Sociaal Raadsliedenwerk Passade (thans onderdeel Rijnstad), Gehandicaptenraad, de Arnhemse
Verenging van Samenwerkende Ouderenorganisaties (AVSO), de Werkgroep Samenleven Malburgen en het Platform Arnhem Mondiaal gaf Amnesty International een toelichting op het rapport, waarna genoemde vertegenwoordigers ervaringen uit de praktijk op het gebied van discriminatie en discriminatiebestrijding ter tafel brachten.
In zijn reactie verzekerde de wethouder dat de problematiek het college ter harte gaat en dat
van gemeentewege het nodige gedaan is en wordt om discriminatie op de werkvloer, op wijkniveau, in thuissituaties, in de horeca e.d. te bestrijden. Mede omdat discriminatiebestrijding tot
speerpunt is uitgeroepen door het huidige kabinet, heeft de gemeente Arnhem zich ten doel gesteld om per 1 januari 2008 (opnieuw) een anti-discriminatievoorziening in het leven te roepen.
In eerste instantie zal geprobeerd worden om deze voorziening gestalte te geven in samenwerking met enkele omringende gemeenten om op die manier een dekking te krijgen voor de
inwoners in het politiedistrict Gelderland-Midden. Lukt dit niet tijdig, dan zal de gemeente, zo is
ook in het collegeprogramma overeengekomen, binnen de eigen gemeente tot een dergelijke
voorziening komen.

Probleemstellingen
1. Door de afbouw van het Arnhemse ADB in 2002 en de mislukte herstart in 2003 is het
begrip ‘ADB’ voor de Arnhemse politiek een beladen term geworden. Het is daardoor
moeilijker geworden om een dergelijke instelling voor een derde keer succesvol van de
grond te krijgen.
2. Het onderbrengen van het anti-discriminatiemeldpunt bij het Sociaal Raadsliedenwerk
is geen succes te noemen: tijd, budget en menskracht ontbreken om aan dit terrein de
nodige aandacht te schenken. Daardoor is het voor de Arnhemse burger ook niet
duidelijk, waar je met een klacht over discriminatie terecht kunt (afgezien van de
politie, wat een extra drempel is). Het is gebleken dat deze situatie onder gediscrimineerden cynisme veroorzaakt ten aanzien van instanties die zich met discriminatiebestrijding bezighouden.
3. Met het opheffen van het Arnhemse ADB is ook de expertise, de ervaring en met name
het enthousiasme van de (vaak vrijwillige) krachten verloren gegaan.
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4. Tegelijkertijd lopen evenwel etnische spanningen op, neemt het aantal klachten over
discriminatie landelijk toe, wordt het verwijt van discriminatie ook vaker ten onrechte
geuit en ontstaat een maatschappelijke sfeer, waarin negatieve beeldvorming en discriminatie elkaar versterken.

Nieuwe situatie
1. In 2006 heeft het rijk het besluit genomen om een landelijk dekkend netwerk van antidiscriminatiebureaus te vormen, waar burgers met klachten over (alle vormen van) discriminatie terecht kunnen. De overheid heeft de gemeenten opgeroepen om een dergelijk netwerk mee te helpen opbouwen.
2. Voor het realiseren van dit netwerk stelt de overheid jaarlijks € 6 miljoen beschikbaar.
Daarvan moet ten minste een basispakket per meldpunt worden gerealiseerd: klachtenregistratie en monitoring, klachtenbehandeling, voorlichting en beleidsadvies. Om het
meldpunt optimaal te laten functioneren zouden ook de twee overige taken (educatie en
preventief beleid) in het pakket moeten worden opgenomen.
3. Voorts heeft het rijk de gemeenten opgeroepen om waar mogelijk vooral districtdekkend
te werken. Hiertoe is budget beschikbaar via de provincie.
4. In het coalitieakkoord hebben de drie in het college vertegenwoordigde fracties (PvdA,
CDA en GroenLinks) het streven naar een lokaal antidiscriminatiebeleid opgenomen.
5. In de afgelopen jaren is door de gemeente en wijkbewoners aan wijkoverleg gewerkt,
waarbij iedere wethouder een of meer wijken onder zijn of haar hoede nam.

Mogelijkheden en aanbevelingen
1. Met name het inmiddels gerealiseerde wijkennetwerk biedt mogelijkheden om discriminatiebestrijding dichter bij de burger te brengen. Een (mits goed functionerend) meldpunt per wijkcentrum maakt de drempel om met klachten over discriminatie naar buiten
te treden, immers lager. Een wekelijks spreekuur per wijk, uitgevoerd door deskundige
ambtenaren met een pro-actieve benadering, die van wijk naar wijk kunnen gaan, zal
een goede invulling zijn, eventueel in samenwerking met de wijkagent.
2. Het ADB zal een coördinerende en aansturende functie moeten hebben ten aanzien van
de wijken. Het zal op gezette tijden met cijfermateriaal richting overheid moeten kunnen
optreden. Het moet tevens onderzoek verrichten naar beleid bij bedrijven en instanties
en desgewenst sancties aanbevelen.
3. Gemeentelijk antidiscriminatiebeleid werkt het meest efficiënt, als het ook integraal beleid is. Daarin kan de gemeente ten aanzien van burger en bedrijfsleven bovendien een
voorbeeldrol vervullen.
4. Netwerk en ADB functioneren alleen goed, wanneer ze worden gerund door mensen die
hart voor de zaak hebben, zich scholen in het herkennen en registreren van discriminatie en die door een lange termijn steun van gemeentewege ervaring opdoen. Wellicht
dat de gemeentelijke IP-regeling daarbij van dienst kan zijn.
5. Om ook vanuit de kant van politie en justitie beter zicht te krijgen op discriminatie,
verdient het in de eerste plaats aanbeveling om de registratie bij de politie op dit punt
te verbeteren. Hiervoor is de vergroting van deskundigheid op het gebied van herkenning van discriminatie essentieel. Daarnaast biedt het betrekken van het ADB bij het
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reguliere driehoeksoverleg tussen Openbaar Ministerie, politie en gemeente beter zicht
op discriminatie(bestrijding).
6. Omdat de landelijke overheid aandringt op een zo groot mogelijke dekking verdient het
aanbeveling om niet alleen met de gemeenten Ede/Wageningen in discussie te treden
over samenwerking, maar ook met de gemeente Rheden. Dit laatste zou ook beter
aansluiten bij het werkgebied van het politiekorps Gelderland-Midden, waaronder Arnhem ressorteert.
7. Last but not least is het noodzakelijk om nu vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties en instanties die zich bezighouden met het bestrijden van discriminatie, te
betrekken bij het opbouwproces, zodat het nieuwe ADB kan functioneren tussen en met
de mensen waar het om gaat.’
Het advies dat niet alleen aan de contactpersonen binnen de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) wordt verzonden, maar ook naar B&W en de leden van de gemeenteraad, krijgt
echter niet de respons die de Platformleden ervan verwachten. Weliswaar wordt vastgesteld dat
er binnen de gemeente – op aandringen immers van zowel provincie als rijk – werk wordt
gemaakt van een eventueel zelfstandig functioneren van een anti-discriminatievoorziening (het
overleg met de gemeenten Ede en Wageningen is dan nog gaande), maar van veel enthousiasme
bij de betreffende ambtenaren om de op de bijeenkomst van 1 juni aanwezige organisaties – inclusief dus het Platform – te betrekken bij de
plannenmakerij is geen sprake. Voor Platformvoorzitter Ed Bruinvis en Amnesty-vertegenwoordigster Yvonne Smit zal dit echter juist
aanleiding zijn om met nog meer volharding
bij de dienst MO aan de bel te trekken. In hoeverre dat ook resultaat heeft, zullen we in een
later hoofdstuk zien.

Hoofdstuk 14

Nog een publieksavond
Na de jubileumavond van 22 september 2006 en de daaropvolgende publieksavond van 16
maart 2007 waarin eveneens het 25-jarig jubileum van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen centraal stond, lijkt het Platform de smaak van gezamenlijke publieksactiviteiten te pakken te
hebben gekregen. Want hoewel de aangesloten organisaties
ondertussen doorgaan met de uitvoering van hun eigen programma’s, staat op de agenda van de Platformbijeenkomst van 16 mei
alweer een volgende collectief te organiseren activiteit centraal.
Het betreft de viering van Wereldvredesdag op 21 september en
het conceptprogramma is opgesteld door Bert Oostveen, een van
de Platformleden van het eerste uur en medeoprichter van de
stichting Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen. Het idee is
om de Internationale Dag van de Vrede (een VN-dag) te
combineren met de postume uitreiking van de Gandhi Vredesduif
aan Toos en Wim Onderstal, die zich, zoals in voorgaande hoofdstukken al uitgebreid aan de orde kwam, hun leven lang hebben
ingezet voor ontwikkelingshulp en geweldloosheid. Behalve het
Platform zullen, zo luidt zijn voorstel, ook de Stichting Voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
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en het Nederlands Expertisecentrum Alternatieven voor Geweld (NEAG) deelnemen en zal
Musicians without Borders gevraagd worden voor een optreden.

Overige campagnes
Terwijl Bert Oostveen de eerste stappen zet in het contracteren van een gitarist van Musicians
without Borders en afspraken maakt met bestuursleden van SVAG en NEAG, laat het verslag
van de Platformbijeenkomst van 16 mei zien dat de overige Platformleden bepaald niet stil
zitten. Zo meldt Amnesty-Arnhem dat gedurende de zomer de campagne Make some noise
against racism wordt voortgezet door bij allerlei zomerevenementen in de stad met een stand te
staan. Wim Sweers van stichting Grondvest verrast de vergadering met het plan om een geheel
nieuw landelijk vredescentrum op te richten dat in Den Haag of Utrecht moet komen te staan
onder de naam Stichting Vredesinstituut voor de Zorgeconomie.
Hoewel het plan uiteindelijk niet haalbaar zal blijken te zijn, toont
het wel de veerkracht aan van dit bijna 80-jarige Platformlid. Aris
Kon van Kerk en Vrede meldt dat de organisatie een uitnodiging
van de Evangelische Omroep heeft gekregen om bij de jaarlijkse
EO-jongerendag, die op 9 juni in het voetbalstadion Gelredome
wordt gehouden, met een stand te staan. Doel is om op die ene
dag 40.000 pamfletten uit te delen met een tekst over het al decennia durende conflict tussen Israël de Palestijnen. Paulien Kruiper meldt namens Stichting Arnhem-Lima dat de jaarlijkse Limaweek wordt gehouden van 18 tot en met 22 juni. De Peruaanse
theatergroep Arena y Esteras die in de zomer een tournee door
Nederland houdt, zal net als in voorgaande jaren weer Arnhemse
basisscholen aandoen alsook een optreden verzorgen in het stadhuis van Arnhem. En, ook niet onbelangrijk, er zal een barbecue
worden gehouden voor de vele vrijwilligers die de stichting al zoveel jaren ondersteunen. De stichting Doca tenslotte meldt twee publicaties te hebben verzorgd
naar aanleiding van de arrestatie van de vermoedelijke moordenaar van de Nijmeegse onderzoeker/activist Louis Sévèke.

Leefbaarheid en partijpolitiek
Maar niet alleen binnen het Platform worden plannen
uitgewerkt en campagnes voorbereid die alle als gemeenschappelijke noemer een meer leefbare wereld hebben. Ook vanuit de plaatselijke politiek komen opeens
zomerse geluiden. Zo dient de fractie van D66 tijdens de
gemeenteraadsvergadering van 29 mei een motie in om
in 2007 ‘een lange termijn energievisie te ontwikkelen en
om ‘hierin de ambities uit te werken op het gebied van
duurzaam consumeren en produceren, lucht, geluid, klimaat, water, bodem en groen’ en zelfs om ‘deze energievisie in samenspraak met de Arnhemse bevolking op te
stellen en uit te voeren.’ Opsteller Jan de Wit heeft het
beste met de samenleving voor en als fractieleider van
een toch neoliberale partij pleit hij met deze motie zelfs
voor duurzame productie, hetgeen niets anders kan betekenen dan dat bedrijven die niet duurzaam produceren,
en dat zijn de meeste, dus wat D66 betreft op de vingers
worden getikt.
Maar D66 neemt geen contact op met de stichting Doca
terwijl het juist deze stichting is die al twintig jaar tot
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duurzaam produceren oproept. En met andere organisaties binnen het Platform die zich al jarenlang met duurzaamheid bezighouden, wordt evenmin contact gezocht. En dat is temeer opmerkelijk daar de notulen van de Platformvergaderingen stelselmatig door de griffie op het stadhuis
onder de raadsleden worden verspreid.
Ook GroenLinks laat in deze meimaand van zich
horen met het indienen van de Motie Windplan dat
het voorstel inhoudt om ‘een haalbaarheidsstudie
te doen naar de mogelijkheden tot het plaatsen van
windturbines onder de Nelson Mandelabrug en de
Andrej Sacharovbrug. Binnen de haalbaarheidsstudies kunnen de volgende locaties meegenomen
worden: onder de spoorbruggen over de Rijn en de
IJssel en onder het viaduct van de A12.’ De locaties
die GroenLinks zijn opmerkelijk te noemen, omdat
er al langer plannen leven binnen de gemeente om
in de buurt van de Adrej Sacharovbrug (beter
bekend als de Pleybrug) windturbines te plaatsen,
maar dan niet ónder de brug, maar ernaast zodat ze
met een hoogte van meer dan honderd meter zoveel
mogelijk windvangen. Dit plan, overigens ondersteund door de Gelderse Natuur- en Milieufederatie, zal tot hevige protesten leidden van de bewoners aan de zuidkant van de Rijn die vanuit hun
dure koopwoningen opeens tegen een viertal dominante stalen masten aan moeten kijken.
Een tweede motie van GroenLinks tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 mei betreft het
verbeteren van het ophalen van gft (groente, fruit en tuin) afval opdat ‘de totaal opgehaalde
hoeveelheid aan gft weer stijgt.’ Ook dit voorstel leidt tot onrust, want met de toename van
hoogbouw in Arnhem, is het de vraag waar de bewoners dan hun gft-containers moeten laten.
Van hen kan moeilijk worden gevraagd om het rottende afval in hun huis of op hun balkon te
laten staan. De tegelijkertijd ingediende motie om vanuit de gemeente weddenschappen aan te
gaan met wijken om de hoeveelheid gescheiden afval te vergroten, kan op meer sympathie vanuit de milieugroepen rekenen daar de weddenschap in de wijk Sint Marten – die in een eerder
hoofdstuk al aan de orde kwam – tot een goed resultaat leidde. Toch zal over deze vervolgactie
weinig tot niets meer vernomen worden.
Niettemin illustreren deze initiatieven, hoe bekleed ook met bedenkingen, dat er binnen de raad
op het gebied van duurzaamheid het een en ander beweegt. Niettemin zal het toch pas tot ver in
2008 duren voordat deze bewegingen leiden tot een ingrijpender voorstel, het voorstel namelijk
om Arnhem zich te laten aansluiten bij de Millenniumgemeenten in Nederland.

Multicultureel Platform
In diezelfde meimaand passeert nog een voorstel de gemeenteraad, maar dan vanuit de
gemeente zelf. Op 22 mei namelijk schrijft Elly van Schoonderwalt van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) een verzoek aan de raad om in een van de commissies het idee van een
multicultureel platform te willen bespreken en nu vast in te stemmen met de uitgangspunten
voor een dergelijk platform: ‘Wij stellen u voor kennis te nemen van ons besluit van 22 mei
2007 in te stemmen met de uitgangspunten voor een in te stellen multicultureel platform en de
selectiecriteria voor het werven van kandidaten. De notitie zullen wij bespreken met allochtone
en autochtone burgers en groeperingen in de stad. Het multicultureel platform zal ons college
gevraagd en ongevraagd adviseren over initiatieven ter bevordering van de wederzijdse integratie en acceptatie.’ Wat de dienst MO bedoelt met ‘wederzijdse integratie’ wordt uit de brief
niet duidelijk, maar wel de probleemstelling. Die luidt: ‘Onze stad kent een grote diversiteit aan
bevolkingsgroepen. Met elkaar zoeken wij naar een manier van samenleven, waarin alle bewoners van de stad zich herkennen en waar iedereen zich goed voelt.’ Dat het gemeentebestuur in
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dat laatste een zekere plicht heeft, wordt door de dienst MO erkend: ‘De gemeente heeft tot taak
ervoor te zorgen dat alle culturen tot hun recht komen. Arnhem is een stad waarin iedereen zich
thuis moet kunnen voelen. Daarom hebben wij in het coalitieakkoord 2006-2010 opgenomen dat
er een permanent multicultureel platform zal worden ingesteld dat ons kan bijstaan om ons doel
te bereiken.’ En meer dan dat, want de dienst MO realiseert zich ook dat die diversiteit in dat
platform moet zijn vertegenwoordigd wil het enige kans van
slagen hebben: ‘Het multicultureel platform zal een afspiegeling
zijn van de Arnhemse bevolking. De leden dienen te beschikken
over deskundigheid op diverse beleidsterreinen, maar in ieder
geval over integratievraagstukken. Daarnaast beschikken zij
over een groot netwerk binnen de diverse culturen. Vanuit die
optiek zal een dergelijk platform een goed adviesorgaan voor het
Arnhemse college zijn.’
De gemeenteraad zal dat jaar akkoord gaan met het instellen van
een multicultureel platform, dat op 7 april 2008 bij de Kamer
van Koophandel wordt ingeschreven als Multicultureel Platform
Bevordering Integratie. Zichtbaar voor het grote publiek is het
platform in de jaren daarna echter niet geworden. Dat kan aan
stille diplomatie liggen of aan de locatie in een wijk aan de uiterste oostgrens van de stad (Presikhaaf III), maar in hoeverre het
integratiebeleid van de gemeente er positief door is beïnvloed is
vooralsnog onbekend. Wel staat vast dat het Multicultureel Platform op een jaarlijkse gemeentelijke toelage van € 50.000,- kan rekenen, te besteden aan ‘vacatiegelden, ambtelijke ondersteuning, te organiseren activiteiten en bijeenkomsten, entameren van onderzoek en trainingsbijeenkomsten’. Ter vergelijking: het Platform Arnhem Mondiaal met zijn vijftien aan de weg timmerende organisaties kan van gemeentewege op niet meer rekenen dan een tiende van dit bedrag.

Start inzameling plastic afval primeur voor Arnhem
Maar deze meimaand in 2007 brengt ook andersoortig nieuws. Op 24 mei publiceert de in Rotterdam gevestigde stichting Nedvang (Nederland Van Afval Naar Grondstof) namelijk een verheugend persbericht. Onder de kop ‘Minister Cramer geeft startsein voor inzameling plasticflessen en -flacons in Arnhem’ kondigt de stichting een opmerkelijk initiatief aan: ‘Minister Cramer
zal het startsein geven voor de inzameling van plastic flessen en -flacons in Arnhem op zaterdag
26 mei om 10.30 uur. Het wordt een feestelijke bijeenkomst op het Graaf Ottoplein. Nedvang
(Nederland van afval naar grondstof) organiseert de inzameling in het kader van het Besluit
Verpakkingen. Voor de inzameling wordt samengewerkt met de
gemeente Arnhem en afvalmanagementbedrijf SITA. De organisatie van de bijeenkomst ligt in handen van de plaatselijke
stichting ‘Kom op voor een duurzame wijk’ (Sint Marten-Sonsbeekkwartier).’
Dat Arnhem de landelijke primeur krijgt voor de Plastic Heroes-campagne is voor een niet gering deel te danken aan de inzet van de stichting Kom op voor een duurzame wijk die in een
voorgaand hoofdstuk al aan de orde kwam waar het ging om de
(gewonnen) weddenschap met de gemeente over de te bereiken
hoeveelheid gescheiden afval in de wijk.
Dat Nedvang er veel belang aan hecht om de campagne te laten
slagen, heeft direct te maken met het in het persbericht genoemde ministeriële Verpakkingsbesluit. Daarin staat namelijk dat
het bedrijfsleven er alles aan moet doen om te voorkomen dat
het moeilijk afbreekbare plastic afval in het milieu terechtkomt.
Het invoeren van statiegeld op meer plastic afval dan de PET-flessen, ziet het bedrijfsleven als
te duur en te omslachtig. Vandaar de inzet om zoveel mogelijk plastic afval in te zamelen en
vandaar dat de betrokken bedrijven zich verenigd hebben in de stichting Nedvang.
Arnhem Mondiaal
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Succesvolle primeur maar inzameling blijft achter
De bijeenkomst zal een succes worden: Angelique Krüger van RTV-Gelderland presenteert de
festiviteit live op de radio, directeur Jan Storm van Nedvang, directeur Adriaan Visser van het
afvalverwerkingsbedrijf SITA en voorzitter Jan Schreur van de vereniging Kom op voor een
duurzame wijk doen hun uiterste best om het belang van de actie te benadrukken en wethouder
Cees Jansen toont zich verheugd over de goede naam die de gemeente Arnhem met dit initiatief
op een presenteerblaadje toegeschoven krijgt. Ed Bruinvis van de stichting Doca tenslotte legt
de gebeurtenis vast in een fotoreportage en minister Jacqueline Cramer van milieu – tevens
bewoonster van de wijk Sint Marten – toont zich uitermate enthousiast over het feit dat de
politiek en het bedrijfsleven hand in hand tot dit resultaat zijn gekomen. Nedvang over het doel
van de campagne Plastic Heroes in het uitgebrachte persbericht: ‘Het gescheiden inzamelen van
plasticflessen en -flacons spaart het milieu en levert nieuwe grondstof voor de productie van
nieuwe flessen en flacons én van bijvoorbeeld fleecetruien en tennisballen. Nedvang verwacht met dit initiatief, als het landelijk is ingevoerd, de recyclingdoelstellingen te halen die gesteld zijn in het Besluit Verpakkingen en papier en karton. In landen als België en
Frankrijk worden al jaren plasticflessen en -flacons ingezameld, met zeer goede resultaten. Nedvang is ervan
overtuigd dat dit systeem ook in Nederland een groot
succes kan worden.’
‘Kan worden’ schrijft Nedvang terecht, want veel zal
afhangen van de bereidheid bij burgers om ook plastic
uit het restafval te houden en van de gemeente en
Nedvang samen om een goede inzameling van plastic
afval te organiseren. Vooralsnog echter moet vastgesteld worden dat tien jaar na de primeur van Arnhem
met een plasticcontainer op het Graaf Ottoplein, deze
inzameling nog niet is wat hij beoogd te zijn. Daarmee
blijft het inzamelen van plastic afval ook nog steeds ver
achter vergeleken bij de redelijk geslaagde inzameling
van oud papier, karton en glas.
Foto Stichting Doca

Hoofdstuk 15

Uitreiking van de Gandhi Vredesduif
In juni, halverwege het jaar 2007 dus, heeft de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) nog
steeds het Platformbudget over dat jaar niet uitbetaald waardoor het Platform in financiële
problemen dreigt te raken. De kosten voor de publieksavond in maart zijn dan weliswaar door
enkele leden voorgeschoten, maar die zien zich op hun beurt weer met tekort geconfronteerd. En
omdat direct na de zomervakantie met de organisatie van de tweede publieksavond van dat jaar
moet worden begonnen, wordt de situatie nijpend. Eindelijk dan, op 11 juni 2007, meldt Wendy Beukhof namens het hoofd sector Welzijn, Educatie en Sport, Bern Lauriks, aan de
penningmeester van het Platform, Aris Kon: ‘Naar aanleiding van uw subsidieverzoek d.d. 20
december 2006 delen wij u het volgende mede. Wij verlenen u een subsidie van € 5.000,- om uw
lopende zaken te kunnen financieren. U ontvangt z.s.m. het totale bedrag van € 5.000,- op
rekeningnummer 9035073 t.n.v. Platform Arnhem Mondiaal. Via deze brief stellen wij deze
subsidie ook vast, daarmee heeft de afrekening van de subsidie over 2006 plaatsgevonden.’
Wanneer de Platformleden op de vergadering van 20 juni bij elkaar komen, is het subsidiegeld
echter nog steeds niet door de gemeente Arnhem overgemaakt. Wel ligt inmiddels het programArnhem Mondiaal

694

Stichting Doca

ma voor de publieksavond Wereldvrede klaar voor beoordeling. De
avond zal dit keer worden gehouden in het Stadspastoraat aan de
Driekoningendwarsstraat en Srdan Kekanovich, gitarist van Musicians without Borders, heeft toegezegd te komen optreden. Henk
Zandvliet, directeur van het Nederlands Expertisecentrum Alternatieven voor Geweld (NEAG) zal een toelichting geven op het burgervredeswerk van de stichting en Wim Robben van de Stichting voor
Actieve Geweldloosheid (SVAG) zal de Gandhi Vredesduif overhandigen aan de kinderen van Toos en Wim Onderstal, daarmee hun ouders erend voor hun jarenlange inzet op het gebied van het internationale vredes- en ontwikkelingswerk.
Maria Onderstal zal namens de familie een terugblik verzorgen op
het leven en werk van haar beide ouders, terwijl een inleidend en
afrondend woord zal worden uitgesproken door Platformvoorzitter
Ed Bruinvis namens de organisaties van het Platform waarmee het
programma rond is.

Ander nieuws
Op de Platformvergadering van 20 juni staan echter meer punten centraal. Zo is het tijd voor de
driejaarlijkse bestuursverkiezing. Op het verzoek aan de leden om versterking van het bestuur
meldt zich echter niemand aan waardoor het zittende bestuur zich min of meer genoodzaakt ziet
om zich herkiesbaar te stellen, wat door niemand wordt betwist. Bepaald bevredigend is dat niet
want penningmeester Aris Kon heeft een sabbatical aangekondigd voor de eerste helft van 2008
en omdat hij het enige bestuurslid is met tekenbevoegdheid, maakt zijn afwezigheid van een
half jaar het Platform kwetsbaar waar het financiële aangelegenheden betreft. Door de nood gedwongen wordt beslist dat ook de andere twee bestuursleden, Henny Beijer en Ed Bruinvis, een
machtiging bij de bank moeten aanvragen. Maar ook in een ander opzicht is deze situatie ongewenst. De zittingsperiode van de drie bestuursleden wordt weliswaar met instemming van eenieder opnieuw met drie jaar verlengd, maar het zou de democratische aard van de vereniging ten
goede komen wanneer er op bestuursniveau regelmatige doorstroming plaats zou vinden. Bestuursleden die ondanks goed functioneren lang op hun post blijven zitten terwijl de overige
leden die functie om wat voor reden dan ook niet vervullen, werkt interne tweedeling in de hand
tussen een kleine actieve groep die ervaring in bestuurswerk opdoet en een doorgaans grotere
groep die zich die kennis en kunde niet eigen maakt. Dat werkt passiviteit bij de leden in de
hand en draagt het gevaar in zich dat een bestuur uit eigen beweging gaat handelen.
Deze situatie zal ook het Platform Arnhem Mondiaal
parten gaan spelen, zoals we in latere hoofdstukken nog
zullen zien,
Nieuws is er ook van de kant van de Raad van Kerken
Arnhem. Henny Beijer meldt dat een delegatie van 14 personen naar Gera is geweest voor het bijwonen van een festiviteit rond het 20-jarig bestaan van de stedenband tussen
die stad en Arnhem, een jubileum dat opmerkelijk genoeg
aan het stadsbestuur van Arnhem geheel voorbijgaat. Aris
Kon doet als vertegenwoordiger van Kerk en Vrede verslag van de folderactie over het conflict Israël/Palestina bij
de EO-jongerendag in Gelredome, waar ondanks het
slechte weer 35.000 jongeren op af zijn gekomen.
Amnesty-Arnhem tenslotte meldt dat in het kader van de
campagne Make some noise against racism gedurende de
zomer aandacht zal worden besteed aan de discriminatie van seksuele minderheden in Turkije.
Wanneer de Platformleden na de zomer opnieuw bijeenkomen is er nog een nieuwtje te melden
want tot ieders verrassing heeft zich toch een nieuwe contactambtenaar van de dienst MO gemeld voor de opvolging van Theo Breeuwer. Het is Paulien Toonen die in Platformverband al
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eerder aan de orde kwam als de ambtenaar van de dienst Inwonerszaken (IZ) die zich daar
bezighield met inburgering en asielzoekersbeleid. Zij heeft in de zomer de overstap gemaakt
naar de dienst MO waar ze zich zal richten op het onderdeel ‘multiculturele samenleving’.
Minder plezierig is de melding dat secretaresse Afina van de Pol zich gedwongen ziet het Platformwerk de eerstkomende tijd thuis te doen als gevolg van een ontsteking in het bindweefsel
van haar heup, een aandoening die chronisch zal blijken te zijn en haar zelfs voor enige tijd aan
een rolstoel kluistert. De stichting Doca springt opnieuw bij door een deel van het secretariaatswerk over te nemen.
Goed nieuws is er daarentegen van de kant van Stichting Grondvest: Wim Sweers meldt dat er
in Zevenaar ruimte gevonden is voor het onderbrengen van het Henri George Instituut, een
ruimte waar tevens cursussen gegeven kunnen worden ‘op het gebied van economie en herverdeling van welvaart’.
Daar tegenover staat weer het bedenkelijke nieuws dat Henk de Vries namens de stichting
CONKIM inbrengt. Uit de notulen van de Platformvergadering van 5 september 2007: ‘Henk
vertelt over het moeizame pogen om in Breede Rivier goed georganiseerde huisvesting van de
grond te krijgen. Er zijn nu al drie keer mensen van CONKIM heengegaan, maar de vooruitgang is maar mondjesmaat.’
Het zal een van de weinige keren zijn dat deze stichting een afgevaardigde naar de Platformvergaderingen stuurt. In het daaropvolgende jaar zal de organisatie met zijn nieuwe oriëntatie op
de gemeente Grave als projectpartner steeds verder uit beeld verdwijnen.

Uitreiking Gandhi Vredesduif
Op 21 september 2007 is het dan zover. Ten
overstaan van een zaal vol belangstellenden
krijgen Maria, Heleen en Chris Onderstal als
de drie van de vier kinderen van het echtpaar
Wim en Toos Onderstal (zoon Barend is eerder dit jaar overleden), de Mahatma Gandhi
Vredesduif uitgereikt. Wim Robben van de
Stichting Voor Actieve Geweldloosheid
(SVAG) wijdt er een uitgebreide terugblik
op het enkele jaren eerder overleden echtpaar
aan. Het openingsfragment uit zijn toespraak: ‘Het doet me veel deugd om vanavond hier in Arnhem postuum de Gandhi
Vredesduif door te mogen geven. Arnhem dat voor mij zo verbonden is met Toos en Wim Onderstal, maar vooral een stad waar zij zich zo mee verbonden voelden. Maar hun verbondenheid
kende een nog grotere dimensie en omvatte de hele wereld. In een uitgebreider artikel dat ik
over hen schreef, heb ik dat omschreven als ‘hun levenslange inzet voor vrede en mondiale gerechtigheid’. Zij waren geïnspireerd door het Evangelie van Jezus Christus en dat verbond hen
met het streven naar geweldloosheid en gerechtigheid.
Van zijn 18e tot zijn 65e werkte Wim bij de afdeling ‘Bouwtoezicht en Woningvoorziening’ van
Arnhem, terwijl Toos zich thuis in de Laan van Klarenbeek wijdde aan alles wat kwam kijken bij
de zorg voor een opgroeiend gezin met vier kinderen. Het was Wim die bij steeds meer activiteiten betrokken raakte. Enerzijds in Arnhem, zoals bij de Evangelisch Lutherse Gemeente en omstreeks 1948 al als secretaris van de plaatselijke Oecumenische Raad van Kerken. In het kader
van deze functie was hij in 1956 betrokken bij de oprichting van het Arnhemse Unesco Comité
en in 1957 bij het plaatselijk Novib Comité, dat in 1966 samenging in Novib/Unesco-Arnhem.
Deze organisatie was in 1969 betrokken bij het organiseren van de Vredesweek in Arnhem en
daar werd het plan geboren om een Wereldwinkel te gaan beginnen. Een jaar later, in 1970,
stelde de gemeente het pand aan de Kortestraat 20 hiervoor beschikbaar. In september 1981
kwam het latere overleg van de ‘Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen’ tot stand dat later
voortgezet werd als Platform Arnhem Mondiaal.’
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Nadat de reeks organisaties waarvoor Wim Onderstal zich gedurende zijn hele leven heeft ingezet aan bod is gekomen, is het woord aan Maria Onderstal die namens de familie een woord van
dank uitspreekt. Ook uit haar toespraak een fragment: ‘Héél hartelijk dank. Het is een grote eer
om hier als de erfgenamen van Wim en Toos Onderstal deze prachtige vredesduif in ontvangst
te nemen. Ik weet zeker dat zij het zelf ook een eer zouden hebben gevonden dit blijk van waardering voor een jarenlang inzet voor vrede en geweldloosheid te ontvangen. Al waren zij bescheiden en deden zij niets met het doel ervoor te worden bedankt, een blijk van erkenning is
toch voor iedereen wel fijn.’
Over leven thuis in familieverband met ouders die permanent met actievoeren voor vrede en
samenwerking druk waren, vertelt zij de aanwezigen: ‘Onze ouders kennen wij niet anders dan
altijd actief. De eerste herinneringen zijn wel dat wij elk jaar thuis de hele zomer door Duitse
kinderen te gast hadden alsook de organisatoren van de Innere Mission en de Bahnhofs Mission
in Berlijn, met wie door de Oecumenische Raad van Kerken in Arnhem de jaarlijkse kindertransporten van Berlijnse kinderen die onder de oorlog hadden geleden werden voorbereid.
Vader was elk jaar maandenlang bezig met de organisatie en de planning om al die kinderen in
gastgezinnen onder te brengen. Mijn broer Chris en ik zijn twee keer voor een tegenbezoek naar
Berlijn uitgenodigd geweest. Als 9- en 10-jarigen gingen wij de eerste keer met zo’n kindertransport mee in de nachttrein, met een kaart om de nek, en werden wij in Berlijn in een
kindertehuis ondergebracht. De tweede keer was in 1961 in augustus, waardoor wij hebben
meegemaakt dat de muur werd gebouwd. Wij zouden net die zondag naar een kerkdienst in
Oost-Berlijn gaan. Het was daarna wel heel moeilijk om Oost-Berlijn nog te bereiken en toen
een paar weken later mijn vader, met anderen van de Oecumenische Raad in Arnhem, naar
Berlijn kwam, met onder andere medicijnen voor het
Diakonessenhuis in Oost-Berlijn, zijn wij in feite als
smokkelaars de grens tussen west en oost overgestoken. Wij
maakten toen ook nog mee dat iemand die over de Spree
wilde vluchten werd neergeschoten.’
Al met al wordt het een gedenkwaardige Vredesdag in het
Stadspastoraat die wordt afgesloten met muziek en zang van
Srdan Kekanovich van Music without Borders en een rondgang van de bezoekers langs de tafels met informatiemateriaal. Maar veel publiek van buiten de directbetrokkenen uit
de Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties is er die
avond niet bij, een probleem dat zich zal blijven herhalen en
waar het Platformbestuur noch de leden een oplossing voor
zullen weten te vinden. Wel zal de stichting Doca een special
in de serie Info Arnhem Mondiaal aan deze uitreiking van de
Vredesduif wijden, maar ook daarvan moet worden vastgesteld dat de aftrek voornamelijk plaatsvindt door diezelfde
achterban.

Hoofdstuk 16

Movies that Matter
Hoewel al in maart 2006 van start gegaan met film- en debatavonden, bereiken opzet en programma van de stichting Movies that Matter het Platform pas in het najaar van 2007 het grote
publiek. In een persbericht van 1 oktober van dit jaar kondigt Amnesty-Arnhem de anti-oorlogsfilm The Mark of Cain aan die in Filmtheater Focus zal worden gedraaid: ‘Komende zondag 7
oktober starten Amnesty-Arnhem en Filmhuis Focus met maandelijkse debatfilms. Onder de
vlag Movies that Matter worden ’s middags films met een maatschappelijk thema vertoond, in
combinatie met een discussie, debat of lezing. De film ‘Mark of Cain’ vormt de aftrap. Het is
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een indrukwekkend, modern oorlogsdrama. De film speelt in
2003 en volgt de 18-jarige Britse soldaat Treacle, die vers
in Irak betrokken raakt bij het mishandelen van gevangenen.
Bij de discussie na afloop zijn een medewerker van het Veteraneninstituut en een Humanitair raadsman van Defensie
aanwezig.’
Het is een formule die Amnesty International nog jarenlang
met succes zal hanteren. In Nederland doen zeven steden
mee aan de maandelijkse series. Naast Arnhem zijn dat Almere, Amsterdam, Den Haag, Groningen, Maastricht en
Utrecht.
Feitelijk is de betrokkenheid van Amnesty bij het vertonen
van (nog) niet in de roulatie gebrachte kritische films ouder,
want Movies that Matter (MtM) heeft de formule overgenomen van het Amnesty International Film Festival. Over de
gedachte achter deze cycli vermeldt de website van de
stichting: ‘Movies that Matter gelooft in de kracht van
cinema als instrument om onverschilligheid te bestrijden.
Film heeft meer dan ieder ander medium het vermogen ogen te openen. Het kan aanzetten tot
invoelen en meevoelen, tot nadenken en napraten. Dat maakt film een uitstekend middel om
mensen bewust te maken van het belang van mensenrechten, het debat daarover aan te wakkeren en om in te zetten bij mensenrechteneducatie. Niet alleen geloven we in het vermogen van
film om ogen te openen: we achten dit ook bewezen. Uit zeer recent onderzoek van kennis- en
adviesbureau Movisie blijkt dat het kijken van film bijdraagt aan het creëren van meer tolerantie en empathie. Ook een onderzoek dat wij zelf lieten uitvoeren door de Erasmus Universiteit
wijst uit dat jongeren na het zien van film meer empathie tonen voor het onderwerp dan daarvoor.’

Verdiepingsprogramma
Achter het idee van Amnesty International om cinema te gebruiken als ‘instrument om onverschilligheid te bestrijden’ zit echter een breder doel. Het gaat om een verdiepingsprogramma, zo
licht genoemd persbericht van Amnesty-Arnhem toe: ‘De verdiepingsprogramma’s hebben als
doel om bewustzijn te creëren, te informeren over de achtergrond van de film en een podium te
zijn voor actuele mensenrechtenthema’s, vrijheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid. De verdiepingsprogramma’s hebben de vorm van een lezing/inleiding, een vraaggesprek of een publieksdebat en duren ongeveer een half uur. Kennisuitwisseling is een kernbegrip. De landelijke
organisatie van MtM zorgt voor achtergrondinformatie over de films en contactgegevens van
organisaties in Nederland die zich bezighouden met de onderwerpen die de films aankaarten.’
Dat het Arnhemse Focus Filmtheater besloten heeft om mee te doen aan dit Amnesty-project,
zal het Platformbestuur in latere jaren op het idee brengen om de directie van het Filmhuis te
benaderen met het verzoek om er ook filmdebatavonden te mogen organiseren. Een verzoek dat
telkenmale door de toenmalige directeur Henk Bitter van het Filmhuis werd gehonoreerd.

Laat de angst niet winnen van de mensenrechten
Op de Platformvergadering van 17 oktober wordt teruggeblikt op de eerste film die in het kader
van Movies that Matter in Arnhem is vertoond. Het evenement blijkt niet bepaald een daverend
succes te zijn geworden, zo vermeldt het verslag van de vergadering: ‘Opkomst viel tegen door
het mooie weer, terwijl de film dermate aangrijpend was dat discussie na afloop niet meteen
wilde vlotten’. Het zal een terugkerend probleem voor Amnesty-Arnhem zijn, want het publiek
– ook en vooral maatschappijkritisch publiek – is niet steeds bereid om een vrije avond te vullen
met tragische beelden. Niettemin staat de volgende film in de cyclus (Black Gold, een film over
de wereldhandel in koffie) reeds voor 18 november gepland, waarna op 16 december de speelArnhem Mondiaal

698

Stichting Doca

film True North over mensensmokkel volgt en de cyclus op 20 januari 2008 wordt afgesloten
met Hijos de la Guerra een documentaire over de Mara Salvatrucha, een gewelddadige bende
die actief is in de VS en El Salvador.
Terwijl de filmcyclus zich voltrekt in de zeven bij het project aangesloten steden, wordt door
Amnesty International in deze zelfde oktobermaand de balans opgemaakt van een wereldwijde
campagne die van links tot rechts tot heftige discussies heeft geleid. Onder de titel Laat de angst
niet winnen van de mensenrechten is twee jaar lang aandacht besteed aan vormen van terrorismebestrijding waarbij de mensenrechten door regeringen – met name de Verenigde Staten – met
voeten worden getreden. Amnesty-Nederland in haar verklaring van oktober 2007: ‘Bijna niemand stelde in 2002 openlijk het Amerikaanse gevangenenkamp op Guantánamo Bay ter discussie. Bijna niemand. Amnesty International wel. Al vanaf het begin van de ‘oorlog tegen terrorisme’ wees Amnesty erop dat veiligheid en mensenrechten samengaan, dat bescherming
tegen terroristisch geweld niet ten koste mag gaan van de rechten van de mens.
De aanslagen in de Verenigde Staten op 11
september 2011 waren voor veel regeringen
reden om soms vergaande maatregelen te
nemen tegen terrorisme. Al snel bleek dat
die maatregelen veelvuldig leidden tot ernstige mensenrechtenschendingen. Het wierp
een fundamentele vraag op: mogen mensenrechten worden opgeofferd om veiligheid te
vergroten? Staan mensenrechten veiligheid
in de weg? Nee, zei Amnesty. Als de mensenrechten niet worden nageleefd, wordt de
wereld alleen maar minder veilig. Martelen
is een misdrijf, hoe je het ook wendt of keert.
Het langdurig opsluiten van mensen zonder
proces is verboden. Mensen laten ‘verdwijnen’ in geheime detentie is een misdrijf. Deze
praktijken moeten net zo resoluut worden afgewezen als terrorisme.
In 2006 werden de Amnesty-acties over dit onderwerp gebundeld in de campagne ‘Laat de
angst niet winnen van de mensenrechten’. Twee van de belangrijkste thema’s waren Guantánamo Bay en de praktijk van buitenwettelijke overdrachten van gevangenen (‘renditions’).’
De campagne van Amnesty heeft zonder enige twijfel bijgedragen aan het bespreekbaar maken
van praktijken die door de CIA en andere geheime diensten uit de publiciteit werden gehouden:
het bestaan van illegale gevangenissen, het opkopen van gevangenen bij buitenlandse krijgsheren en bovenal het zonder proces gevangenhouden van Taliban- en Al Qaida-verdachten op
de Amerikaanse marinebasis Guantánamo Bay op Cuba.

Terugblik op publieksavond van 21 september
De filmcyclus en andere campagnes van Amnesty International zijn op deze oktobervergadering
van het Platform niet de enige onderwerpen. Er wordt ook een terugblik gehouden op de publieksavond van 21 september: ‘Tussen de 40 en 50 mensen hebben de avond bezocht. Vanwege
de postume uitreiking van de Gandhi Vredesduif aan het echtpaar Onderstal droeg de avond
een wat ingetogen karakter. Dit werd niet als probleem ervaren. Wel sloeg de balans tussen
toespraken en muziek te veel door ten nadele van Srdan die uitstekend zong en speelde en van
wie men nog wel meer liedjes had willen horen. Dit werd echter beperkt door de programmaduur (20-22 uur) en de uitloop van toespraken.
De locatie werd voor deze gelegenheid als goedgekozen ervaren: intiem en qua karakter avond
passend bij het thema. Publiek toch voornamelijk weer uit de eigen achterban.
Publiciteit slecht: ondanks tijdige verspreiding van persberichten geen respons uit de media.
De kramen worden ervaren als goed om je neus te laten zien, voor de verkoop van producten
werken ze niet echt. Vraag is of de zijkamer gebruikt had moeten worden voor de kramen, toch
een beetje uit de looprichting. Anderzijds werd de kraam van de Wereldwinkel in die ruimte wel
weer goed bezocht. Overige faciliteiten (bar, koek Wereldwinkel e.d.) goed verzorgd.
Arnhem Mondiaal
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De uitnodiging was erg mooi (hulde aan Afina!). Probleem bleek de oplage: met 150 ex. toch
nog te laag ingeschat. Volgende keer een digitale uitvoering bij de hand hebben voor extra uitnodigingen.
Aris had nog tijdig voor de Pace-vlag van het NEAG kunnen zorgen en gaat na of de gemeente
er ook een gekregen heeft en wat daarmee gedaan is.
Goede improvisatie van Irene bij het voorlezen van de tekst van Wim Robben.
Aris heeft inmiddels voor de financiële afwikkeling van alle onderdelen gezorgd en meldt dat
het met Wim Robben weer wat beter gaat.
De ‘special’ van Doca naar aanleiding van de avond werd erg mooi gevonden.’

Hoofdstuk 17

Wordt Arnhem Millenniumgemeente?
Met de reünie van 22 september 2006 en de beide publieksavonden van 16 maart en 21 september 2007 wordt het jubileumjaar van een kwart eeuw Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen
(SAV) afgesloten. Bert Oostveen kondigt op de vergadering van 17 oktober aan dat daarmee
ook een eind komt aan de SAV zelf. Per 1 januari 2008 zal de stichting officieel worden opgeheven en daarna uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel. Het geld dat nog op de rekening
van de stichting staat zal, zo stelt hij voor, worden overgemaakt aan een Platformactiviteit (dat
later de ondersteuning zal zijn van het uitbrengen van de Info Arnhem Mondiaal door de stichting Doca).
Het Platform komt verder nog tot de conclusie dat het het overwegen waard is ‘om volgend jaar
in maart opnieuw een publieksavond te organiseren rond Vrouwendag en Dag tegen Racisme,
maar dat initiatief zal dan uit de lidorganisaties voort moeten komen’.

Arnhem Millenniumgemeente?
De Platformbijeenkomst van 17 oktober 2007 is echter ook om een heel andere reden een belangrijke bijeenkomst. Gast op die vergadering is namelijk John Veldman, fractieleider van
GroenLinks in de gemeenteraad van Arnhem. Hij is er met een bijzondere boodschap. Uit de
notulen van die vergadering: ‘Op de bijeenkomst in september is afgesproken dat elke organisatie de eigen activiteiten over de afgelopen 7 jaar zou leggen naast de
te halen Millenniumdoelstellingen
(zie het kadertje in de bijlage bij
het initiatiefvoorstel van GroenLinks). De positie van het Platform
wordt actueel nu GroenLinks een
amendement indient met als doel
om Arnhem zich te laten
uitspreken
als
Millenniumgemeente.
Bij
de
uitvoering wordt ook het Platform
als te betrekken partij genoemd.
John Veldman (GroenLinks) doet
halverwege de vergadering kort verslag van de discussie binnen de raadsfracties: er is, met
uitzondering van VVD (standpunt Pro Arnhem en Zuid Centraal nog niet bekend), brede steun
voor het plan. Maar dan moet GroenLinks het als een initiatiefvoorstel indienen en niet als
amendement. John stelt zich voor dat er in de loop van 2008 drie momenten komen
(januari/februari, april/mei en najaar) waarop in samenwerking met het Platform publiekelijk
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naar buiten wordt getreden om het voorstel meer draagvlak te geven. Op de
Platformbijeenkomst van 28 november is er meer duidelijkheid.
Afspraak: in de tussentijd sturen alle lidorganisaties hun overzicht van 7 jaar activiteiten in het
kader van de millenniumdoelstellingen naar Doca. Ed geeft vorm, leidt in en bundelt met het
oog op een uit te brengen advies aan college en gemeenteraad.’
Het idee om de eigen activiteiten te plaatsen binnen het kader van de VN-Millenniumdoelen is
in de Platformvergadering van 5 september slechts zijdelings aan de orde gekomen en het ontbreekt dan ook op deze oktobervergadering aan de afgesproken lijstjes. Voor organisaties als
Stichting Arnhem-Lima en de Oxfam Novib/Unesco-groep Arnhem zou dat niet veel moeite
hebben gekost, want hun activiteiten passen per definitie in de primaire doelstelling van de Millenniumcampagne, namelijk om de armoede uit de wereld te helpen. Omdat het in 2000 echter
niet gelukt is om de beperking van internationale wapenhandel op te nemen in de Millenniumdoelen, is het voor de vredesorganisaties binnen het Platform lastiger om hun activiteiten op een
soortgelijk lijstje te krijgen. Het feit evenwel dat er buiten het Platform nog tal van instellingen
in Arnhem zijn – met name scholen in het basis- en voortgezet onderwijs – die zich ook het lot
van ontwikkelingslanden aantrekken, doet de stichting Doca op het idee komen om al deze
plaatselijke activiteiten in een totaaloverzicht te plaatsen. In een later hoofdstuk zal dit idee
uitgebreider aan de orde komen.

De pers
Laat de plaatselijke pers het met betrekking tot de activiteiten van het Platform al een paar jaar
volledig afweten, het idee van GroenLinks trekt daarentegen de aandacht van dagblad De Gelderlander. In de editie van 10 oktober 2007 valt onder de kop ‘Maak van Arnhem Millenniumgemeente’ het volgende te lezen: ‘Arnhem moet een Millenniumgemeente worden, zegt GroenLinks-raadslid John Veldman. Hij heeft een plan van aanpak gemaakt dat op 29 oktober in de
gemeenteraad aan de orde moet komen.
De Millenniumcampagne is een campagne van de Verenigde Naties
om de armoede in de wereld te verminderen. Er zijn acht concrete
doelen geformuleerd, waaronder een afname van 75% van moedersterfte bij een bevalling, 100 miljoen minder mensen in krottenwijken en onderwijs voor alle kinderen in de wereld. Deze doelstellingen moeten gerealiseerd zijn in 2015.
In Nederland is er, vergeleken met andere landen, niet erg veel belangstelling voor de Millenniumdoelstellingen. Terwijl ook de westerse wereld haar steentje bij kan dragen, onder meer door milieumaatregelen te nemen. 44 Nederlandse gemeenten zijn inmiddels Millenniumgemeente en hebben zich concrete doelen gesteld.
Dat moet ook Arnhem gaan doen, stelt Veldman voor. Hij pleit voor een plan van aanpak van
gemeente én bedrijfsleven. Beide zouden meer energie moeten besparen, minder afval produceren, meer duurzaam bouwen, eerlijker moeten handelen (‘Max Havelaarkoffie drinken’), landen in de Derde Wereld steunen.
Na een inventarisatie van de mogelijkheden zouden komende zomer concrete beleidsdoelen
moeten worden geformuleerd. In de raadsvergadering van december 2008 worden die vastgesteld. In de jaren tot 2015 worden de voorstellen omgezet in beleid, hoopt Veldman.’

Amendement GroenLinks
Het scenario dat John Veldman voor ogen heeft, verloopt volgens plan. Alleen wordt het
amendement een initiatiefvoorstel dat op 12 november ingebracht wordt op de bijeenkomst van
de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling. Doel van deze informatieve fase is het bespreken van het voorstel waarna het, bij een positieve ontvangst, wordt doorgeschoven naar de
meningvormende fase die voor 19 november staat geagendeerd. Het raadsvoorstel van GroenLinks waarin ook een plaats is ingeruimd voor het Platform Arnhem Mondiaal:
Arnhem Mondiaal
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1. Inleiding en achtergronden
De VNG voert actie om gemeenten ertoe te bewegen zichzelf te verklaren tot Millenniumgemeente (zie ook www.millenniumgemeente.nl). Het zou een goede zaak zijn wanneer de
gemeente Arnhem zich hierbij aansluit. Het mag daarbij niet gaan om een goedkope verklaring,
maar het moet ook inhoudelijk ingevuld worden.
De volgende - zo genoemde - Millenniumdoelen (mdg’s = millennium development goals)
moeten in 2015 gerealiseerd zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Extreme armoede en honger zijn gehalveerd;
Alle jongens en meisjes gaan naar school;
Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten en kansen;
Kindersterfte is afgenomen met 66%;
Moedersterfte bij zwangerschap is afgenomen met 75%;
AIDS, malaria en andere dodelijke ziektes worden bestreden;
Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu, er is schoon
drinkwater en 100 miljoen minder mensen wonen er in krottenwijken;
8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp.
De eerste zeven doelen moeten hoofdzakelijk gerealiseerd worden in de ontwikkelingslanden.
Het achtste millenniumdoel beoogt verandering in de relaties tussen rijke en arme landen.
2. Beoogd effect
Arnhem verklaart zich in december 2008 met een duidelijke onderbouwde argumentatie tot
Millenniumgemeente.
3. Argumenten
- Alle regeringen, waaronder de Nederlandse, hebben zich in 2000 verbonden aan de
Millenniumdoelen, gericht op nieuwe impulsen voor het mondiale beleid (verbeteren van
toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water vechten tegen armoede en honger,
ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/AIDS);
- Nog steeds meer dan één miljard mensen hebben minder dan 1 Euro per dag om van te
leven;
- De steun en inzet van gemeenten en gemeenschappen zijn onmisbaar in het behalen van
Millenniumdoelen en de VNG roept de gemeenten nadrukkelijk op zich hiertoe in te
spannen;
- De gemeente Arnhem en de Arnhemse bevolking zijn in staat om een bijdrage te leveren aan
de strijd tegen armoede en ongelijkheid.
4. Draagvlak
zie aanpak
5. Communicatie
zie aanpak
6. Aanpak-realisatie
De Raad geeft het college opdracht een werkgroep te installeren die dit project zal begeleiden.
Aan deze werkgroep nemen bv. deel: vertegenwoordigers uit de raadsfracties, uit het
Platform Arnhem Mondiaal en uit enkele maatschappelijk organisaties die de Millenniumdoelen hoog in hun vaandel dragen. De gemeente draagt zorg voor ambtelijke
ondersteuning en een budget. Een van de wethouders is voor de werkgroep aanspreekbaar als ‘projectwethouder’.
a. In een eerste publieke bijeenkomst (februari 2008) wordt het officiële startsein voor het project gegeven. Tijdens deze bijeenkomst geven ambtenaren uitleg over de aanpak in de
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publieke sector tot nu toe, de behaalde resultaten en de ervaren belemmeringen in het
gemeentelijk beleid t.a.v. duurzame ontwikkeling, zoals
• energiebesparing, vermindering van en compensatie voor de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen;
• duurzaam produceren en consumeren, m.b.t. gebruik van hout, papier, kantoorbenodigdheden en afname van ‘Fair Trade’-producten;
• duurzaam bouwen;
• duurzame spaarrekeningen, beleggingsproducten en verzekeringen;
• financiering van kennisoverdracht van Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen naar partners in ontwikkelingslanden (via de LOGO SOUTH en LOGO Eastprogramma’s van de VNG).
Het doel van de bijeenkomst is: het geven van een impuls aan hen om met hun aanpak door
te gaan en een inventarisatie van de nog onbenutte kansen en van de belemmeringen. Dit
alles vormt een eerste belangrijk onderdeel van de agenda van de werkgroep.
b. De werkgroep vraagt het Platform Arnhem Mondiaal om in mei 2008 een publieke presentatie (bijeenkomst) te verzorgen van allerlei initiatieven van plaatselijke groepen en van het
plaatselijk bedrijfsleven (private sector) op het gebied van de Millenniumdoelen. Hierbij
moet gedacht worden aan o.a.:
• inzet voor innoverende techniek, intern klimaatbeleid, eerlijke handel, duurzame grondstoffen, alternatieve energie;
• voorlichting in de breedste zin over Millenniumdoelen (Wereldwinkel, An inconvenient
Truth + scholenprojecten, solidariteitsgroepen met landen/projecten in de Derde
Wereld etc.)
Dit alles vormt een tweede belangrijk onderdeel van de agenda van de werkgroep.
c. De werkgroep bespreekt de agenda en verbindt deze met de aanbevelingen uit de brochure
van de VNG over de Millenniumgemeenten. Op basis hiervan worden concrete beleidsvoorstellen ontwikkeld op het gebied van bewust consumeren, bewust beleggen, het voeren van
een goed milieu- en klimaatbedrijf, het stimuleren van lokale fondswerving voor projecten
in ontwikkelingslanden, het overdragen van kennis aan gemeenten in ontwikkelingslanden,
en het versterken van lokale betrokkenheid bij de Millenniumdoelen. Aan het college wordt
advies gevraagd over deze beleidsvoorstellen.
d. Het project wordt in de raadsvergadering van december 2008 afgesloten.
Ter voorbereiding van deze bespreking worden in een publieksbijeenkomst in oktober de beleidsvoorstellen van de werkgroep besproken. Het commentaar uit deze bijeenkomst wordt
verwerkt. De voorstellen worden vervolgens doorgeleid naar de betreffende raadscommissie.
In de cyclus van november/december wordt geëvalueerd of de raad zijn wens Arnhem tot
Millenniumgemeente te verklaren kan realiseren. De beleidsvoorstellen worden - met de bemerkingen (moties/amendementen) van de Raad - doorgeleid naar het college voor verdere
implementatie.
7. Kosten en dekking
De kosten van dit proces worden voorlopig geraamd op € 10.000,--. De gemeente geeft een
garantiesubsidie ter hoogte van maximaal dit bedrag. Aangezien dit proces alle beleidsvelden
van de gemeente raakt, zal de dekking gevonden moeten worden in de algemene middelen.
Voorstel is het bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

Raadsbesluit
Het voorstel van GroenLinks, toegelicht door de opsteller John Veldman, valt goed in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling en wordt met een positief advies ingebracht op de
raadsvergadering van 26 november. Vooral het voorstel om het voorbereidende werk te laten
doen door een werkgroep waar ook organisaties van buiten het gemeentelijk apparaat aan deelArnhem Mondiaal
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nemen – te weten leden van het Platform – valt goed. Voor D66 kan het echter niet snel genoeg
zijn. Fractievoorzitter Jan de Wit dient een amendement in waarin wordt voorgesteld om de
werkwijze om te keren en Arnhem meteen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) als Millenniumgemeente aan te melden en met het dan te ontvangen informatiepakket
aan de slag te gaan met het stimuleren van instanties en burgers. Het amendement van D66
krijgt echter geen steun van de andere partijen in de raad. De werkwijze zoals door GroenLinks
voorgesteld, wordt als een veiliger opzet gezien, met uitzondering van de VVD die het een zaak
van de landelijke overheid vindt.
Het voorstel zoals door John Veldman bedacht, zal vooral voor de stichting Doca, die, zoals we
in een later hoofdstuk zullen zien het secretariaat voor de in te stellen werkgroep krijgt toebedeeld, een bijzonder actief, maar ook succesvol jaar betekenen.

Hoofdstuk 18

Minisymposium over anti-discriminatie
Het kabinetsbesluit van februari 2007 dat er in Nederland een dekkend netwerk dient te zijn van
anti-discriminatievoorzieningen, leidt ertoe dat in tal van gemeenten waaronder Arnhem enige
haast wordt gemaakt om aan de wettelijke voorwaarden te voldoen. In een voorgaand hoofdstuk
is al aan de orde gekomen dat Amnesty-Arnhem met de presentatie van het landelijk rapport
Aanpak van discriminatie door Nederlandse gemeenten; 443 kansen voor verbetering de
gemeente Arnhem tot spoed heeft aangemaand. Daar waar in de jaren 80 en 90 in Arnhem nog
een brede basis bestond voor discriminatiebestrijding (Platform 21 Maart, anti-fascismegroep
De Vonk en een redelijk draaiend Anti-Discriminatie Bureau), ligt de opzet van een anti-discriminatievoorziening nu weer op het bordje van de gemeente. Ook is aan de orde gekomen dat het
opzetten van een regionale voorziening – samen met de gemeenten Ede en Wageningen – een
moeizaam proces werd, waarbij de gemeente Arnhem al op voorhand aankondigde zelf een dergelijke voorziening op poten te zetten indien de beide andere gemeenten niet tot samenwerking
bereid zouden zijn.
Het minisymposium dat op initiatief van Artikel 1 Overijssel
wordt gehouden – met als titel Noodzaak van een regionale antidiscriminatievoorziening in Gelderland-Midden – heeft tot doel
om een dergelijke voorziening in midden Gelderland van de grond
te krijgen en wel met enige spoed. Op deze bijeenkomst, die op 30
november 2007 plaatsvindt in het World Trade Center (WTC) bij
het centraal station van Arnhem, zullen als inleiding de resultaten
worden gepresenteerd van een onderzoek naar het draagvlak van
een dergelijke voorziening in midden Gelderland. De voorlopige
conclusies van dat onderzoek zijn dan al globaal bekend. Zo is er
in geen van de zestien gemeenten die tot de regio behoren sprake van specifiek antidiscriminatiebeleid. Wel geven enkele gemeenten aan dat er etnische spanningen zijn binnen hun gemeentegrenzen, dat er uitingen zijn van rechtsextremisme en dat het daarbij soms ook tot incidenten
komt. Ook valt op dat gemeenten bij discriminatie doorgaans aan stuitend gedrag jegens allochtonen denken en niet aan het tekort doen van mensen met een handicap of een chronische ziekte,
terwijl de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) juist ook deze burgers tot de doelgroep
rekent.

Kennisuitwisseling
Yvonne Smit van Amnesty-Arnhem en Platformbestuurder Ed Bruinvis hebben in de tussentijd
contact gelegd met de ambtenaren Hans Hage en Elly van Schoonderwalt om – mede op aanArnhem Mondiaal
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dringen van wethouder Barth van Eeten – de lijnen tussen de gemeente en betrokkenen buiten
de gemeente kort te houden om op die manier kennisoverdracht ‘vanuit het veld’ te vergemakkelijken. Maar veel leveren die contacten niet op. De oude cultuur binnen de gemeente Arnhem
om buitenstaanders buiten de keuken te houden, speelt van tijd tot tijd op en remt die kennisuitwisseling eerder dan dat ze ertoe bijdraagt.
Uiteindelijk zal het pas tijdens een tweede symposium – op 10 december 2008 – zijn dat er in
regionaal verband spijkers met koppen geslagen worden. In een volgend hoofdstuk zal daar nader op worden ingegaan.

Opnieuw op zoek naar administratieve kracht
Het Platform heeft er intussen een zorg bijgekregen, want het dienstverband van secretaresse
Afina van de Pol loopt ten einde en er is nog steeds geen vervanging gevonden. Opnieuw dreigt
het secretariaatswerk neer te komen op de besturen van Platform en Stichting Arnhem-Lima.
Wanneer het Platform op 28 november voor de laatste maal in 2007 bijeenkomt, wordt de
kwestie doorgesproken. Dan wordt ook duidelijk dat het steeds moeilijker zal worden om een
administratieve kracht te vinden die voor langer dan een jaar
kan worden aangesteld. Weliswaar is er inmiddels een vacature uitgezet bij het zogeheten Matchingteam van de dienst
Inwonerszaken (IZ), maar de gemeente ziet liever een snellere doorstroming van administratieve krachten zodat meerdere
werkzoekenden ervaring kunnen opdoen bij de beide organisaties. Dat die wens inhoudt dat er vanuit de (vrijwillige) besturen van Platform en Stichting Arnhem-Lima meer inzet
moet worden geleverd om ieder jaar opnieuw iemand in te
werken, wordt door IZ minder belangrijk gevonden. Ook het
feit dat iemand pas na een jaar als goed ingewerkt kan worden beschouwd en dan dus op zoek moet gaan naar betaald
werk elders, wordt ondergeschikt gevonden aan het terugbrengen van het aantal baanlozen in de stad.
Op deze laatste Platformvergadering van het jaar is ook contactambtenaar Paulien Toonen aanwezig. Ze trakteert, niet
al-leen omdat ze te gast is op de bijeenkomst, maar ook
omdat ze afscheid neemt. Ze is in haar zesde maand en gaat met zwangerschapsverlof. Ook dit
is een tegenvaller voor het Platform, want met de opvolging van Theo Breeuwer een jaar eerder
was er weer een goed en betrouwbaar contact met de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling tot
stand gekomen. Ook dit betekent dus een nieuwe zoektocht voor beide besturen van Platform en
Arnhem-Lima.
Een derde tegenvaller is dat de oproep aan de Platformorganisaties om met overzichten te
komen waarin de leden aangeven wat in de afgelopen jaren hun rol is geweest op het gebied van
armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling, slechts door Stichting Arnhem-Lima, AmnestyArnhem en de stichting Doca zijn beantwoord. Om een bijdrage te kunnen leveren aan het
Millenniumplan van GroenLinks en fractievoorzitter John Veldman, zal het Platform duidelijk
moeten maken dat het wel degelijk een rol kan spelen in de te vormen werkgroep die de
uiteindelijke motie voor de gemeenteraad moet voorbereiden. Zaak is immers om het besluit dat
Arnhem Millenniumgemeente wordt zo concreet mogelijk te onderbouwen.

Voorbereiding deelname Platform aan werkgroep Arnhem Millenniumgemeente
Om de Platformleden ervan te doordringen dat het belangrijk is om in 2008 richting gemeentebestuur met een doortimmerde motie te komen, staat voorzitter Ed Bruinvis op deze Platformbijeenkomst extra lang stil bij dit feit. Uit de notulen van de vergadering van 28 november 2007:
‘Tijdens de Politieke Maandagen van 12 en 19 november heeft John Veldman (GroenLinks) zijn
initiatiefvoorstel verdedigd om onderzoek te doen naar aansluiting van Arnhem bij de MillenArnhem Mondiaal
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niumgemeenten in Nederland. Bezwaren kwamen van VVD, Zuid Centraal, CDA en SP.
Eerstgenoemde twee partijen vonden het thema een zaak van de landelijke overheid, het CDA
vond het een B&W-zaak en SP vond € 10.000 onderzoekskosten te veel geld. D66 bood aan om
mee te doen aan de op te zetten werkgroep met een commissielid voor milieu. Ed heeft op de inbreng van beide laatstgenoemde partijen gereageerd. Bij de stemming in de raad op 26 november besloten CDA en SP alsnog vóór te stemmen. Zuid Centraal bleef verdeeld. Vml. wethouder
Sjoerd Veenstra stemde vóór de motie. Tijdens het debat diende D66 nog een motie in om Arnhem meteen te laten meedoen als Millenniumgemeente. Vóór stemden alleen fractievoorzitter
Jan de Wit en Sjoerd Veenstra. Uiteindelijk stemden tegen de motie van GroenLinks de gehele
fractie van de VVD en 1 lid van Zuid Centraal, zodat de motie met 29 tegen 10 is aangenomen.
Aan het Platform is het nu om in 2008 een actieve bijdrage te leveren aan het plan de campagne
van GroenLinks. Dat kan op de volgende manieren:
- Organisatorische deelname aan een of meer publieksavonden en/of
- Deelname aan de op te zetten werkgroep
- Binnen het Platform bestaat nog altijd de werkgroep Arnhem Duurzaam, maar omdat daarin
alleen Doca actief is, is het zaak deze werkgroep te versterken, zodat er op zijn minst een
klankbordgroep functioneert. Will zegt deelname toe.
Ed bespreekt de situatie op 15 december in de bestuursvergadering van Doca.
Het Platformbestuur komt daarna – eventueel samen met John Veldman – bijeen om knopen
door te hakken over de vorm van deelname in 2008.’
Met de uitslag van de stemming in de gemeenteraad is de weg vrij om aan de uiteindelijke
motie, namelijk of Arnhem wel of geen Millenniumgemeente wordt, te werken. In het volgende
deel zal deze route uitgebreid aan de orde komen.

Arnhem Mondiaal
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Deel 17
2008 - 2009
Waarin het Platform leden verliest maar Arnhem
Millenniumgemeente wordt

Arnhem Mondiaal
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Hoofdstuk 1

Ledenverlies
Het jaar 2008 gaat voor het Platform van start met de beschikking van de Belastingdienst dat de
‘vereniging Platform Mondiaal’ per 1 januari van dat jaar is aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). De Platformnaam klopt dan wel niet helemaal, maar de brief van 2
januari 2008 is duidelijk genoeg: ‘U heeft een aanvraag Algemeen Nut Beogende Instelling ingediend. Op basis van de door u verstrekte gegevens blijkt dat de Belastingdienst uw instelling
kan aanmerken als een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. De aanmerking geldt voor onbepaalde tijd, maar de
Belastingdienst kan controleren of uw instelling (nog) aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt
daarvoor een Opgaaf Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze moet u altijd invullen en terugsturen naar de Belastingdienst. Deze beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting en geldt zolang u voldoet aan de eisen voor een dergelijke instelling.’
De overheidsmaatregel is een reactie op het misbruik dat met grote regelmaat werd gemaakt
door verenigingen en stichtingen die – vaak gekoppeld aan het
bedrijfsleven – besturen de mogelijkheid boden om op grote
schaal belasting te ontduiken. Door het formeel ontbreken van
winstoogmerk konden deze beide rechtsvormen namelijk een beroep doen op belastingvrijstelling. Hier handig op inspelend lieten bedrijven via een door henzelf opgezette stichting transacties
plaatsvinden die normaliter op de winst- en verliesrekening van
het bedrijf thuishoorden.
Voor het Platform is de toekenning van de ANBI-status van belang omdat het daarmee mogelijk is om giften en legaten te ontvangen zonder dat de schenker
daar door de Belastingdienst voor aangeslagen wordt. Overigens zullen dergelijke overboekingen gedurende het Platformbestaan niet plaatsvinden. Niettemin zorgt de ANBI-status voor publiekelijk vertrouwen: het betekent immers dat de overheid het Platform erkent als een maatschappelijke instelling in de ware zin van het woord en daar ook toezicht op houdt.

Een goed begin van het nieuwe jaar
Een tweede beschikking aan het Platform volgt vijf dagen later en is al even positief van aard.
Hij is verstuurd door Paulien Toonen van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente en gericht aan Aris Kon, penningmeester van het Platform: ‘Wij verlenen uw organisatie
voor 2008 een subsidie van in totaal € 5.000,00. Met deze toekenning kan uw Platform de
directe bureaukosten opvangen, alsook en reservering plegen voor de kosten die samenhangen
met de eventuele nieuwe secretariële ondersteuning vanuit de IP-regeling.’
Het is al vaker gesteld in dit historisch overzicht: veel van wat in relatie tot het gemeentebestuur
mogelijk of juist onmogelijk is, kan afhangen van een bepaalde wethouder, een bepaalde burgemeester of in dit geval van een bepaalde ambtenaar. Moest het Platform in 2007 meer dan een
half jaar wachten voordat de toegezegde subsidie daadwerkelijk werd verstrekt, ditmaal komt de
beschikking al in de eerste week van het nieuwe jaar af.
De financiële kant van het Platformwerk is daarmee weer voor een jaar geregeld, maar heel anders is het gesteld met de secretariële kant. Midden januari bereiken de eerste sollicitatiebrieven
het Platformbestuur en dient er werk gemaakt te worden van een goede procedure die niet alleen
het Platformwerk ten goede moet komen, maar ook zoveel mogelijk recht dient te doen aan de
sollicitanten. Net als enkele jaren eerder zijn het de bestuursleden Ed Bruinvis en René Lemein
van respectievelijk het Platform en Stichting Arnhem-Lima, die de klus voor hun rekening
nemen. Het resultaat valt echter bedroevend uit. Niet één sollicitante – het zijn enkel vrouwen
die op de vacature hebben gereageerd – beschikt over de vereiste betrokkenheid en ervaring.
Uiteindelijk wordt voor een kandidate gekozen wier opgegeven talenten het dichtst bij het door
Arnhem Mondiaal

708

Stichting Doca

beide organisaties opgestelde profiel komen. Maar het zal een foute beslissing blijken te zijn. De
dame in kwestie laat het binnen enkele weken na haar aanstelling afweten door zich ziek te
melden. Wanneer de Platformvoorzitter contact met haar probeert op te nemen via het door haar
opgegeven telefoonnummer, krijgt hij iemand anders aan de lijn en komt de aap al snel uit de
mouw: de secretaresse is niet ziek maar op vakantie.

Amnesty-Arnhem wordt agendalid
Het Platform komt voor het eerst in 2008 bijeen op 16 januari. Het secretariaat wordt bij gebrek
aan een secretaresse weer door de stichting Doca overgenomen en tot teleurstelling van allen
meldt Yvonne Smit dat ze niet langer in staat is om Amnesty-Arnhem te vertegenwoordigen in
het Platform. Ze heeft een baan gekregen als directiesecretaresse op de kunstopleiding ArtEZ
wat zoveel tijd van haar vraagt, dat ze er geen andere activiteiten meer naast kan doen. Omdat
Moniek Kuunders als eerder moest afhaken vanwege een vaste baan elders, is er niemand binnen Amnesty-Arnhem meer beschikbaar om de organisatie in het Platform te vertegenwoordigen en dreigt de Arnhemse afdeling van Amnesty International tot agendalid te vervallen, net
als met de Werkgroep Arnhem-Tibet een jaar eerder gebeurde.
Wereldwinkel Kortestraat meldt beter nieuws: de winkel is tijdelijk verhuisd naar de Weerdjesstraat in verband met een verbouwing, maar die is bijna gereed en de winkel nieuwe stijl zal op
22 maart feestelijk worden geopend door burgemeester Krikke. De Landelijke Vereniging van
Wereldwinkels (LVvWW) waar alle wereldwinkels in Nederland bij zijn aangesloten, heeft aangegeven met zijn tijd mee te willen gaan en middels een nieuwe, vlotte uitstraling meer en vooral breder publiek te willen bereiken. Het gevolg van deze koerswijziging is echter wel dat veel verkoopmateriaal
dat voorheen een publiek trok dat zich solidair voelde met de democratiseringsbewegingen in ontwikkelingslanden, nu vergeefs zoekt
naar informatiemateriaal hierover. Het aanbod van de winkels richt
zich nu naast Fair Trade-producten vooral op kunstnijverheid en cadeau-artikelen, een trend die niet door iedereen uit de Derde Wereldbeweging wordt gewaardeerd.
Nieuws meldt ook de Oxfam Novib/Unesco-groep: Sylvia Borren zal eerdaags als directeur van
de stichting worden opgevolgd door Farah Karimi, voorheen Kamerlid voor GroenLinks. En tot
slot meldt het verslag een volgende stap in de richting van Arnhem Millenniumgemeente: de
gemeentelijke diensten zullen een presentatie houden van wat tot nu toe binnen hun sectoren gerealiseerd is met betrekking tot de Millenniumdoelen. Ook van het Platform wordt nu verwacht
dat het in het voorjaar – zoals eerder aangegeven – met een presentatie over dit onderwerp
komt.

Ook Stichting Conkim wordt agendalid
De tweede vergadering in 2008 van het Platform vindt op 27 februari plaats. Was het op de
eerste vergadering van het jaar dat Amnesty-Arnhem tot agendalid dreigde te verworden, nu is
het de beurt aan de stichting Conkim. Verrassend is dit overigens niet, want sinds de stichting
samenwerking is aangegaan met de gemeente Grave – nadat het gemeentebestuur van Arnhem
had aangeven zich niet langer voor de stedenband met Kimberley (Sol Plaatje) te interesseren –
is de activiteit in Arnhem van de stichting tot een nulpunt gedaald. Henk de Vries, die niettemin
toch Conkim in het Platform is blijven vertegenwoordigen, zet daar nu een streep onder en is
voor het laatst op de Platformbijeenkomst aanwezig. De notulen van deze Platformvergadering
hierover: ‘Ed benadrukt het zeer te waarderen dat Henk op de woensdagen aanwezig is geweest
en geeft aan dat als Conkim steun nodig heeft vanuit het Platform hier altijd om gevraagd kan
worden.’
Tot verdere contacten tussen het Platform en Conkim zal het echter niet meer komen en de
stichting zal langzaam uit beeld verdwijnen.
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Hoofdstuk 2

Filmplan
Op de Platformvergadering van 27 februari 2008 komt ook het voorstel van John Veldman,
fractieleider van GroenLinks Arnhem, weer aan de orde om een werkgroep samen te stellen die
de (politieke) haalbaarheid van ‘Arnhem Millenniumgemeente’ gaat onderzoeken. Hij is ook op
deze bijeenkomst aanwezig en heeft al het nodige voorwerk gedaan. Uit het verslag van deze
vergadering: ‘Het 1e doel is het samenstellen van een werkgroep. Op het moment zijn er 6 personen die hebben aangegeven graag deel uit te maken: Paulien Toonen, Marion Visser, John
Veldman, Marnix ten Brinke, Kees Tinga (per 1 juni), Ed Bruinvis en eventueel Lisette Heij.
Er zullen drie publieksavonden plaats vinden. De eerste zal 20 of 22 mei plaatsvinden, de tweede rond de zomer en de eindbijeenkomst in het najaar. Voor de eerste publieksavond is Lisette
Heij (inkoopbeleid gemeente Arnhem) gevraagd voor de presentatie, de tweede publieksavond
zal door het Platform worden gepresenteerd. Theo Tijsse Klasen en Frans Gooren zijn gevraagd om een inbreng te leveren op het gebied van milieu.
Ed heeft informeel contact opgenomen met Anne Marie Leijsser van Antilope Films. Anne Marie is zeer enthousiast om een film te maken, de kosten bedragen 15.000 euro. Ed heeft ook
informeel contact opgenomen met het NCDO, deze willen eventueel 10.000 euro bijdragen. De
resterende 5.000 euro kan dan eventueel door Doca en het werkbudget worden aangevuld.
Momenteel is het wachten op goedkeuring, de financiering en het script. Op 7 maart zal alles
definitiever worden besproken door de werkgroep wanneer deze voor het eerst bijeenkomt.
Ed verzoekt de leden om na te denken of men wil meewerken aan de film. Hierbij kan gedacht
worden aan beeldmateriaal of interviews over de Millenniumdoelen.
Het einddoel is aansluiting en actieve deelneming van Arnhem aan de
Millenniumgemeenten in Nederland.’
De Platformleden reageren positief op de voorstellen al heerst ook
enige twijfel over de haalbaarheid. Vooral het filmidee roept vragen op:
hoe kom je aan voldoende beeldmateriaal? Hoe verspreid je de film en
op wie richt deze zich? Ook de financiering is nog niet helder: is het de
bedoeling dat Doca het tekort aanvult of is dat juist een Platformzaak?
En daar het initiatief van GroenLinks is, wordt het dan ook een GroenLinks-film?

Filmplan
Wanneer de Platformleden op 16 april voor de derde keer in 2008 bijeenkomen, zijn op ‘Millenniumgebied’ al de nodige ontwikkelingen te melden. Behalve Paulien Toonen, die na haar
zwangerschapsverlof weer terug is bij de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, is ook Stefan
Verwer aanwezig. Hij is directeur van het mediabedrijf Lokaalmondiaal en was in de beginjaren
van de Werkgroep Arnhem Duurzaam actief lid als vertegenwoordiger van de Evert Vermeer
Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. De Werkgroep Arnhem
Millenniumgemeente is dan al een paar keer bijeen geweest en ook is er werk gemaakt van het
filmplan, zo vermeldt het verlag van deze vergadering: ‘Sinds de Platformbijeenkomst van 27
februari is de Millenniumwerkgroep tweemaal bijeen geweest en wel op 7 maart en op 28 maart
(de derde bijenkomst staat gepland voor 25 april). Inmiddels staat de datum vast voor de eerste
publieksbijeenkomst die zich overigens primair richt op ambtenaren van de gemeentelijke diensten: 5 juni (14.00-17.00 uur, kantoor Dienst Stadsbeheer, Van Oldenbarneveldtstraat 90). Burgers en organisaties zijn welkom. Twee ambtenaren (van de Dienst Stadsbeheer en Inkoop) zullen workshops verzorgen over ‘duurzame leefomgeving’ en ‘duurzaam inkoopbeleid gemeente
Arnhem’. Niet alleen zal het daarbij gaan om wat al bereikt is, maar vooral over hoe je meer
bereikt in de komende jaren. Daartoe is intussen door onder anderen Paulien een enquête opgesteld om de vooruitgang te meten en de knelpunten op te sporen.
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De tweede publieksbijeenkomst staat gepland voor september wanneer het Platform zich presenteert. Op de vorige Platformbijeenkomst is gekozen voor het medium film, terwijl COS-Gelderland inmiddels assistentie heeft aangeboden in de vorm van workshops.
Ed heeft zowel contact met Antilope Films gehad als met filmer Martin Wieldraaijer, alsook
recentelijk met Lokaalmondiaal. Het advies van werkgroepleden die eerder met Antilope Films
te maken hebben gehad was negatief. Met Martin Wieldraaijer daarentegen waren de ervaringen beter. Het gesprek dat Ed met Stefan Verwer van Lokaalmondiaal had (15 april) was echter
eveneens positief. Sterker, Lokaalmondiaal heeft niet alleen (14) medewerkers in huis die kunnen filmen en monteren, maar heeft ook het plan geopperd om een campagne te organiseren
rond ons Millenniumplan.’
Stefan Verwer licht het laatste toe in de notulen: ‘Lokaalmondiaal maakt televisieproducties en
organiseert journalistieke debatten en uitwisselingsprogramma's. Door internationale onderwerpen vanuit het lokale en regionale perspectief te belichten, wil
Lokaalmondiaal bewustwording creëren over internationale samenwerking en respect voor culturen bevorderen.
De Millenniumdoelen zijn een van de grootste campagnes van
Lokaalmondiaal. Lokaalmondiaal wordt voor veel producties gefinancierd met subsidies (Oxfam Novib, NCDO, VROM, BuZa) en
door films te maken in opdracht van ontwikkelingsorganisaties.
De producties van Lokaalmondiaal worden mogelijk gemaakt
door een internationaal netwerk van professionele medewerkers.
De redactieleden zijn afkomstig uit verschillende disciplines zoals
journalistiek, ontwikkelingswerk en communicatie. Zo zorgen zij
voor een frisse blik op internationale vraagstukken. De jonge journalisten werken met en
krijgen begeleiding van ervaren en bekende journalisten.’

Reacties
De reacties vanuit het Platform op de vraag of Lokaalmondiaal de juiste organisatie is om het
filmplan uit te voeren zijn ronduit positief. Omdat er binnen het jaarprogramma van Lokaalmondiaal bovendien rekening wordt gehouden met onverwachte tussentijdse opdrachten voor
kleinere filmonderwerpen, kan het bedrijf meteen inhaken op ontstane mogelijkheden. Ook zijn
de productiekosten lager omdat Lokaalmondiaal een stichting is zonder wintoogmerk en er
daarom met een lager belastingtarief kan worden gewerkt. Voorts is er ruimte binnen het bedrijf
om de film aan een campagne te koppelen.
Het besluit om met Lokaalmondiaal in zee te gaan wordt overgelaten aan de Werkgroep
Arnhem Millenniumgemeente die inderdaad tot een positief besluit zal komen. De film zelf zal
tijdig gereedkomen om te kunnen vertonen in de commissievergadering waar in eerste instantie
een oordeel over de haalbaarheid van Arnhem als Millenniumgemeente zal worden geveld zoals
we in een later hoofdstuk zullen zien.

Hoofdstuk 3

Andere zaken
De Platformbijeenkomst van 16 april 2008 staat echter niet alleen in het teken van de Werkgroep Arnhem Millenniumgemeente en het plan om een film te maken over lokale initiatieven
op Millenniumgebied. Ook een campagne van heel andere aard komt aan de orde, namelijk het
door de overheid gestarte initiatief om in Nederland een dekkend netwerk te creëren van antidiscriminatievoorzieningen. In voorgaande hoofdstukken hebben we al kunnen lezen dat Amnesty International hier een fors aandeel in had met de publicatie van een rapport over de achterArnhem Mondiaal
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blijvende bestrijding van racisme in Nederlandse gemeenten. Ook hebben we kunnen lezen hoe
Amnesty-Arnhem en het Platform hierop inhaakten door bij de gemeente aan te dringen op een
actief antidiscriminatiebeleid. Eenvoudig blijkt dat laatste niet te zijn zoals de notulen van de
aprilvergadering melden: ‘Ed en Yvonne hebben op 10 april een gesprek gehad met Hans Haage (M.O.) over de voortgang van de opzet van de anti-discriminatievoorziening GelderlandMidden. Zoals het er nu naar uit ziet, zal er toch een regionale voorziening komen, samen met
de gemeenten Ede en Wageningen. Omdat Ede al over een ADB beschikt, was deze gemeente in
eerste instantie niet enthousiast voor een regionale voorziening, maar met de afspraak dat de
voorziening in Ede intact blijft, blijkt die gemeente nu wel met een regionale structuur in te kunnen stemmen. Arnhem heeft voorgesteld om een ‘kwartiermaker’ aan te stellen die deze nieuwe
structuur op poten zet. Tijdens het gesprek is door Amnesty en het Platform nogmaals aangedrongen om bij de uiteindelijke vormgeving aan deze structuur vooral de kennis en ervaring op
buurtniveau en vanuit de Arnhemse organisaties te benutten. Hans Haage heeft toegezegd om
tegen die tijd met dezelfde groepen om tafel te zitten die er ook waren bij de overhandiging van
het Amnesty-rapport aan Barth van Eeten (juni 2007). Per 1 januari 2009 moet de nieuwe
structuur klaar zijn (wettelijk voorgeschreven). Yvonne vult nog aan dat zij regelmatig iets van
zich zal laten horen zodat het lopende blijft.’
Dit laatste pleit voor het Amnestylid, want zoals in een vorig hoofdstuk al is aangegeven, heeft
zij haar handen vol aan haar baan bij de kunstopleiding ArtEZ. Pas in december zal het doel dat
zij zich heeft gesteld om een plaatselijk antidiscriminatiebeleid op poten te krijgen, tot een goed
einde worden gebracht zoals we in een volgend hoofdstuk zullen zien.

Andere zaken
Wim Sweers van de stichting Grondvest komt op deze aprilvergadering met het verrassende bericht dat de stichting een opmerkelijk initiatief steunt dat in de buurt van Coevorden is opgezet.
Het betreft een stukje niemandsland waar de Nederlandse overheid noch de Duitse aanspraak op
maakt en er evenmin zeggenschap over heeft. Een groep mensen heeft er een ruilsysteem opgezet dat zich laat vergelijken met het Local Exchange and Trading System (LETS). LETS is een
ruilhandelssysteem waar in principe geen geld aan te pas komt en de leden diensten voor elkaar
verrichten op basis van tijdseenheden.
De bewoner van een boerderij op het stukje
land van slechts vijfhonderd meter lang en
zes meter breed kwam in het nieuws omdat
hij er een eigen staat uitriep en de NAM verbood om een oliepijpleiding door het gebied
aan te leggen. Het stukje land dat de naam
EuroStaete kreeg en later onder invloed van
een groep idealisten Vrijstaat Wonderland
ging heten, dreef de spot met de beide buurlanden die de rechtmatigheid van het staatje
ontkenden en de boer zelfs arresteerden vanwege het dreigen met geweld wanneer de
NAM toch zijn gebied zou betreden.
Een initiatief van heel andere aard betreft de
serie Info’s die de stichting Doca uitbrengt naar aanleiding van de moord op de Nijmeegse onderzoeker en activist Louis Sévèke. In een voorgaand deel is de moord al aan de orde gekomen,
maar op 7 maart wordt de moordenaar door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Niet alleen vanwege de moord op Louis Sévèke, maar ook vanwege een
reeks andere misdrijven als bankovervallen en bomaanslagen. In de vorm van vijftien maandelijkse Info’s heeft de stichting het politieonderzoek en het proces gevolgd om op die manier een
schaduwonderzoek mogelijk te maken. Dit gelet op het feit dat Louis Sévèke gold als de luis in
de pels van de verschillende geheime diensten in Nederland. Daarom diende de optie open te
worden gehouden dat er andere motieven waren voor de moord dan de wraakneming door een
in het verleden gefrustreerd geraakte kraker die door Louis Sévèke terecht was gewezen in een
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omkoopzaak door een huizenbezitter.
De stichting Arnhem-Lima heeft prettiger nieuws, want in diezelfde maand maart wordt ruim 900 euro opgehaald met de jaarlijkse sponsorloop Rondje Nederland. In de nieuwsbrief van de
stichting die in april uitkomt, wordt uitgebreid bij het evenement
stilgestaan: ‘De deelnemers aan deze wedstrijd konden bij hun inschrijving een gift overmaken voor een project in Lima, Peru.
Rondje Nederland werd gehouden op zondagmiddag 9 maart in
het Arnhemse Openluchtmuseum. Vrijwilligers van de stichting
Arnhem-Lima ontvingen de bezoekers daar met collectebussen. In
totaal leverde deze activiteit 816 euro op. In dezelfde maand liepen leerlingen van de Arnhemse Montessorischool ook nog eens
90 euro bij elkaar voor Peru.’
Daags voor deze sponsorloop vindt een tweede activiteit van de
stichting plaats. Opnieuw uit de nieuwsbrief van april: ‘De jaarlijkse Moyanolezing van de stichting Arnhem-Lima werd gehouden op vrijdag 7 maart. Ditmaal is de lezing georganiseerd in samenwerking met de Spaanse
vereniging Círculo el Puente. De lezing vond plaats in het kader van Internationale Vrouwendag en werd verzorgd door Elisabet Rasch. In de lezing vertelde drs. Rasch over de politieke
participatie van inheemse vrouwen in Guatemala. Zij doen dit op een bijzondere manier, namelijk via schoonheidsverkiezingen. Via dit podium hebben zij zich tijdens en na de burgeroorlog
geprofileerd en hebben ze thema’s als racisme en sociale uitsluiting aangesneden in een zeer
gespannen politiek klimaat.’

Zomerzorgen
Wanneer de zomervakantie ingaat en de Platformleden afspreken om elkaar pas weer in augustus te treffen, liggen er nog tal van zaken die om een reactie vragen. Dat vergt veel van het Platformbestuur, temeer daar penningmeester Aris Kon met een sabbatical is begonnen en lopend
op weg is gegaan naar Santiago de Compostella, een tocht die hij overigens in een half jaar tijd
zal volbrengen. Het bestuurswerk komt in deze periode dus neer op Henny Beijer en Ed Bruinvis, die echter zelf de handen vol hebben aan de werkzaamheden van respectievelijk de Raad
van Kerken Arnhem en de stichting Doca. Niettemin wordt op 28 april een bezwaarschrift ingediend bij B&W van Arnhem vanwege een onjuiste berekening van de plaatsingskosten van een
administratieve kracht bij het Platform. Tevens wordt vanwege het voortijdig beëindigen van
het dienstverband van een secretaresse die – zoals in een vorig hoofdstuk even aan de orde
kwam, haar ziek thuis zijn in vakantie heeft omgezet – een nieuwe vacature geplaatst. En
opnieuw zal het de Platformvoorzitter moeten zijn die zorg draagt voor een correct verloop van
de sollicitatieprocedure. Verder wordt een subsidieaanvraag aan het NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) opgesteld om medefinanciering voor de te maken film over de Millenniumcampagne in Arnhem te verkrijgen. En tenslotte ontvangt het Platformbestuur de officiële opzegging van de stichting Conkim (niet langer
CONKIM) van het lidmaatschap van het Platform. Uit de brief van 9 juni 2008 van voorzitter
Gerard Velthuizen over dit besluit: ‘Zoals u bekend is, is de basis voor het lidmaatschap van
Conkim aan het Platform Arnhem Mondiaal de relatie die Conkim voor en namens de gemeente
Arnhem met de gemeente Kimberley heeft onderhouden. Helaas voert Conkim haar activiteiten
in Kimberley al geruime tijd niet meer voor of namens de gemeente Arnhem uit. Daarnaast is in
de afgelopen periode een intensieve samenwerking ontstaan tussen de gemeente Rheden, de
gemeente Breede River Municipality (Zuid-Afrika) en Conkim. Deze verandering in het accent
van haar activiteiten en de vestigingsplaats van de bij haar activiteiten betrokken instanties en
gemeenten, heeft het bestuur van Conkim in haar vergadering van 2 juni jl. doen besluiten niet
langer lid te zijn van het Platform Arnhem Mondiaal.
Wij bedanken het Platform voor de prettige samenwerking en wij wensen u, het bestuur en de
bij het Platform aangesloten instanties een goede toekomst.’
Enigszins bevreemdend in het schrijven van de Conkim-voorzitter is dat de aangegane samenArnhem Mondiaal
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werking met de gemeente Grave niet wordt genoemd. Ook de oriëntatie op Breede River is
geheel nieuw voor het Platformbestuur want de Conkim-vertegenwoordiger in het Platform
heeft over deze nieuwe oriëntatie met geen woord gerept. De Platformleden weten daardoor niet
beter dan dat stichting Conkim zich richt op de gemeente Kimberley (Sol Plaatje). Niettemin
besluit Platformvoorzitter Ed Bruinvis tot wie de Conkim-brief is gericht, om de stichting voor
te stellen toch deel te nemen aan de opgestarte campagne om van Arnhem een Millenniumgemeente te maken. Dit omdat de stichting Conkim jarenlang een schoolvoorbeeld is geweest van
de invulling van Millenniumdoel nummer één: het terugbrengen van de wereldwijde armoede.
Uit zijn brief van 14 juni 2008 aan Conkim-voorzitter
Gerard Velthuizen: ‘Wel interessant wellicht om in dit
verband nog te vermelden is dat 2008 in Arnhem in het
teken staat van de vraag of de gemeente zich per 1 januari 2009 aansluit bij de Millenniumgemeenten in Nederland. Het Platform doet (uiteraard) volop mee in het
onderzoek naar draagvlak voor dit eventuele gemeentebesluit. In dat kader zullen deze zomer (film)interviews
gehouden worden met organisaties (ngo’s, bedrijven,
scholen e.d.) die zich de afgelopen jaren hebben ingezet
om de Millenniumdoelen dichterbij te brengen. Conkim behoort tot die organisaties die op het
gebied van armoedebestrijding en verbetering van huisvesting in ontwikkelingslanden de nodige
inzet hebben geleverd. Het kan dus zijn dat het Arnhemse mediabedrijf Lokaalmondiaal eerdaags ook met Conkim contact zoekt voor een interview. Ik hoop dat bij uw bestuur dan de mogelijkheid bestaat om hen te woord te staan. (Overigens kan ik nu al melden dat de presentatie
van die film op 21 oktober in Arnhem zal plaatsvinden.)’
De laatste toevoeging in de brief lijkt wat prematuur, want zelfs het contract met Lokaalmondiaal moet op dat moment nog worden opgesteld, maar de uitgezette route van John Veldman volgend, de initiatiefnemer van de campagne, moet op die bewuste datum de film worden gepresenteerd. Dit om in de pas te lopen met het schema dat uiteindelijk moet leiden tot het raadsbesluit om Arnhem per 1 januari 2009 Millenniumgemeente te laten worden. De datum van 21 oktober zal gehaald worden zoals we in een volgend hoofdstuk zullen zien.

Hoofdstuk 4

Arnhem op weg naar 2015
Op 22 juli 2008 vindt de ondertekening plaats van het contract tussen het Platform en het mediabedrijf Lokaalmondiaal ten behoeve van de productie van een film die de weg
moet plaveien voor de aansluiting van Arnhem bij de Millenniumgemeenten in Nederland. De ondergetekenden, Stefan Verwer, directeur van het mediabedrijf en Ed Bruinvis,
voorzitter van het Platform, verklaren daarbij ‘dat Lokaalmondiaal en het Platform Arnhem Mondiaal een samenwerking zijn aangegaan in het kader van het bij de NCDO
ingediende project ‘Arnhem op weg naar 2015’. Daarbij is
Platform Arnhem Mondiaal penvoerder gedurende de looptijd van het project en zal de door de NCDO aan Platform
Arnhem Mondiaal verstrekte subsidie aan Lokaalmondiaal
uitbetalen.’
Genoemde subsidie van ruim € 6.000 is dan inmiddels (op 9
juni 2008) door het Platform aangevraagd bij de Nationale
Commissie voor Internationale Samenwerking en DuurzaArnhem Mondiaal
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me Ontwikkeling (NCDO) en is gunstig ontvangen. Hoewel de formele toekenning nog moet
volgen, besluiten Platform en Lokaalmondiaal om toch vast hun samenwerking contractueel
vast te leggen en – gelet op de presentatie die voor 21 oktober gepland staat – ook om vast met
de voorbereidingen van de filmopnamen te beginnen. Ook wordt vast het Bezoekerscentrum
Sonsbeek gereserveerd om te voorkomen dat door gebrek aan (betaalbare) vergaderruimtes op
het moment suprême uitgeweken moet worden naar dure locaties.

Zes onderdelen
In het zes pagina’s tellende contract tussen de beide organisaties wordt het plan uitgewerkt om
een zo groot mogelijk bereik aan de campagne te geven. Het eerste onderdeel zal een korte reclamespot zijn van 30 à 60 seconden waarin bekende Arnhemmers in beeld worden gebracht die
oproepen tot het behalen van de Millenniumdoelen: ‘In augustus zullen de opnames plaatsvinden. Vanaf september zal het filmpje op internet, RTV Arnhem en op verschillende locaties in
Arnhem te zien zijn voor de periode van vijf maanden
(tot het einde van het jaar).’
Daarnaast zullen zeven korte filmpjes worden gemaakt,
ook met een duur van 30 à 60 seconden waarin bekende
en onbekende Arnhemmers vertellen wat zij doen om
de Millenniumdoelen te behalen. Het gaat daarbij om
personen uit de politiek, de sport en het maatschappelijk middenveld. Ook voor deze serie filmpjes geldt dat
ze tot het eind van 2008 op verschillende plekken in de
stad te zien zullen zijn. Ook met het maken van deze
filmpjes zal in augustus worden begonnen.
Het derde onderdeel betreft het produceren van een
drietal korte reportages voor RTV Arnhem, de lokale
radio- en tv-omroep. Doel van deze drie reportages is
om ze te vertonen op scholen en in buurtcentra, tijdens
bijeenkomsten van Platformleden en uiteraard op RTV
Arnhem zelf. In de drie reportages gaat de reporter op
zoek naar de achtergrond van de wens om Arnhem Millenniumgemeente te laten worden. Centraal staat daarbij de vraag waarom en hoe Arnhem kan bijdragen aan
het behalen van de Millenniumdoelen. Behalve dat deze drie reportages op zichzelf staan, zullen
ze na enkele malen vertoond te zijn, ook ‘worden samengevoegd tot één grotere documentaire,
waarin het hele proces wordt beschreven. Begin augustus zal de research beginnen en verschillende personen benaderd worden. Het filmen begint in september.’
Het vierde onderdeel van de campagne richt zich op de geschreven pers: ‘In verschillende lokale
en nationale media zal aandacht worden besteed aan het Arnhemse initiatief. Te denken valt
aan de Gelderlander en verschillende huis-aan-huisbladen en blaadjes van de wijkplatforms.’
Het vijfde onderdeel richt zich op het einddoel van de campagne waarbij het gereedgekomen
filmmateriaal wordt ingezet op bijeenkomsten: ‘Op 21 oktober zal er een bijeenkomst worden
georganiseerd voor een breder Arnhems publiek, waarin uitleg zal worden gegeven over alle
initiatieven die door Arnhemmers worden ontplooid voor het behalen van de Millenniumdoelen.
Hier zullen de films worden vertoond, maar er kunnen op deze publieksbijeenkomst ook andere
producties over de Millenniumdoelen getoond worden waarover nog nader overlegd zal worden.’
Het zesde en laatste in het contract overeengekomen onderdeel tenslotte richt zich expliciet op
het inbrengen van de motie: ‘Onder auspiciën van de gemeentelijke Millenniumwerkgroep zal in
december 2008 een organisatorische bijdrage geleverd worden ten behoeve van de raadsbijeenkomst waarin de gemeente Arnhem tot een besluit komt of Arnhem zich per 2009 zal aansluiten
bij de Millenniumgemeenten in Nederland en vanaf dat jaar concreet zal bijdragen aan het behalen van de Millenniumdoelen.’
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Het aldus door de beide organisaties opgestelde werkplan zal in grote trekken worden gevolgd
(het onderdeel geschreven pers en dan met name het plaatsen van een artikel in de wijkkranten
zal bijvoorbeeld zonder succes blijven) en alle einddata zullen worden gehaald, waarmee de
campagne Arnhem op weg naar 2015 als succesvol de geschiedenis in zal gaan.

De 8 VN-Millenniumdoelen

Financiering
Op 15 augustus 2008 verstuurt het NCDO goed nieuws aan Platformvoorzitter Ed Bruinvis: ‘U
hebt een verzoek ingediend om (mede)financiering in het kader van het subsidieprogramma
RePRO (Regionaal Programma Resultaten Ontwikkelingssamenwerking) (..). U vraagt (mede)
financiering voor het project ‘Arnhem op weg naar 2015: de mondiale beweging in Arnhem en
de Millenniumdoelen’, een multimediale campagne over de bijdrage van initiatieven uit de gemeente Arnhem aan het behalen van de Millenniumdoelen. NCDO besluit tot toewijzing van uw
verzoek tot (mede)financiering.’
De brief van het NCDO komt als geroepen want Lokaalmondiaal is al begonnen met de nodige
voorbereidingen van de filminterviews. Uitstel hiervan zou het bedrijf in tijdnood brengen en
dat moet uiteraard worden voorkomen. Het NCDO geeft in de brief een motivatie voor het positieve besluit: ‘Het doel van het RePRO programma is het vergroten van kennis en actieve betrokkenheid van de Nederlandse bevolking bij vraagstukken over internationale samenwerking.
Uw projectvoorstel geeft voldoende expliciet uitwerking aan één of meerdere van deze vraagstukken. Met uw project presenteert u de bestaande initiatieven in Arnhem aan een breed Arnhems publiek. U hoopt hiermee de steun voor het behalen van de Millenniumdoelen te vergroten. Vervolgens wilt u met het project bewerkstelligen dat Arnhem Millenniumgemeente wordt
door aan te tonen dat er onder de Arnhemmers draagvlak is voor de Millenniumgemeentecampagne.’
‘Uw project scoort goed op de aanvullendheid en gemiddeld op het bereik, de kosten-baten verhouding, de plaats die resultaten van internationale samenwerking in het project inneemt, doelgroep en bereiksduur.’
De uitbetaling van het subsidiebedrag à € 6.283 zal nog op zich laten wachten en wordt afhankelijk gesteld van de uiteindelijk bereikte resultaten, maar het NCDO zal zich in oktober gelukkig bereid verklaren een voorschot te verstrekken van € 2.500. Kennelijk is het vertrouwen bij
de instantie dat de campagne succesvol zal verlopen, groot genoeg. Niettemin echter zijn de productiekosten van Lokaalmondiaal (begroot op € 12.565) daar nog bij lange na niet mee gedekt.
Het Platform staat in voor iets meer dan € 5.000, maar hoopt de resterende € 1.250 te kunnen
dekken uit de inkomsten van de filmavond die bij Focus Filmtheater zal worden georganiseerd.
Omdat er echter in een beginstadium geld op tafel moet komen om de medewerkers van Lokaalmondiaal te betalen, spreekt de stichting Doca zijn reserves aan en schiet het Platform € 4.000
voor. Al met al een hachelijke onderneming, want de opbrengst uit recettes van het Filmhuis zal
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zwaar overschat blijken te zijn. Niettemin echter zal het project ook in dit opzicht een geslaagde
onderneming worden zoals we in een volgend hoofdstuk zullen zien.

Hoofdstuk 5

Mensenrechten en wijkfeest
Wanneer het Platform voor het eerst na de zomervakantie weer in vergadering bijeenkomt (27
augustus 2008), is net als in het voorgaande jaar, het voorbereidende werk voor het najaar al gedaan. Zo is inmiddels bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst opgesteld met een nieuwe secretaresse die zich na het kortstondig dienstverband met de vorige, bij het Platform heeft aangemeld.
Maar ook de aanstelling van deze nieuwe administratieve kracht stagneert. De dienst Inwonerszaken (IZ) van de gemeente ziet graag dat zij een aanstelling krijgt voor 36 uur per week, met
het maximale aantal uren derhalve een voltijdse baan. Maar voor de werkzaamheden die voor
het Platform en Stichting Arnhem-Lima moeten worden verricht, volstaat een parttimebaan van
18 uur per week, zoals ook in de vacature is vermeld. Uiteindelijk rolt er een compromis met de
dienst IZ uit die de secretaresse studiemogelijkheden geeft van 8 uur studietijd per week, waardoor 28 uur per week arbeidstijd overblijft. Bepaald niet tevreden met deze oplossing zint de
Platformvoorzitter op een mogelijkheid om haar in de gelegenheid te stellen door middel van
extra cursussen haar werktijd zo zinvol mogelijk door te brengen. Dan opeens duikt er een doktersverklaring op waarin staat dat de secretaresse in spé gezien een ernstige lichamelijke aandoening maar voor maximaal 65% inzetbaar mag zijn. Of de dienst Inwonerszaken het attest van
haar huisarts niet serieus heeft genomen, dan wel van mening is dat administratief werk voor het
Platform niet als zware arbeid geldt, zal niet duidelijk worden. Voor de beide organisaties ligt
de kwestie echter hoe dan ook wel duidelijk want voor het plan om een administratieve kracht in
dienst te nemen voor meer uren per week dan de huisarts als maximum voorschrijft, is geen van
de bestuursleden te porren. En dus wordt de arbeidsovereenkomst niet ondertekend en dus moeten beide organisaties opnieuw op zoek naar een oplossing voor hun administratieve klussen.

China
Het zal een korte vergadering worden op die avond van de 27 e augustus, want veel nieuws valt
er nog niet uit de Platformgelederen te melden. De stichting Doca kondigt een nieuwe serie
publicaties aan over de militaire industrie en Amnesty-Arnhem meldt dat de Olympische Spelen
die in de zomer in China zijn gehouden niet hebben geleid tot verbetering van de mensenrechten, iets waar wel op was gehoopt gezien de mondiale belangstelling voor het land tijdens die
weken. Het Amsterdamse hoofdkantoor van Amnesty International in een verklaring van 25
augustus 2008: ‘De Olympische Spelen zijn afgelopen. Tot
aan de Spelen hebben jullie hard gewerkt aan een
succesvolle campagne ‘China en de Olympische Spelen’.
Het zeer indrukwekkende resultaat van alle activiteiten in
Nederland – 166.383 handtekeningen – hebben we op 29
juli jl. getracht aan te bieden aan de Chinese ambassade.
Hierbij was een aantal groepsleden aanwezig. Helaas wilde de ambassadeur ons niet te woord staan en zijn de
handtekeningen niet in ontvangst genomen.’
De actie van Amnesty doet de Platformleden denken aan
de protesten die vanuit hun midden zijn geuit richting gemeentebestuur toen in 1999 een stedenband met Wuhan werd aangegaan. Toen al werd door het Platformbestuur gewezen op de miserabele mensenrechtensituatie in het land. Maar de economische voordelen die Wuhan als zuster-
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stad leek te bieden, gaven de doorslag. Tien jaar later is de mensenrechtensituatie in het land
met meer dan een miljard inwoners dus nog steeds niet veel verbeterd.

Kom op voor een duurzame wijk
Vrolijker nieuws is op de augustusvergadering van het Platform te melden vanuit de wijk Sint
Marten. De stichting Kom op voor een duurzame wijk heeft de leden namelijk een uitnodiging
gestuurd voor het bijwonen van een groot feest: ‘U weet natuurlijk al dat de wijk Sint MartenSonsbeekkwartier de weddenschap met de gemeente heeft gewonnen. Het doel was om in één
jaar tijd 12.000 kg plastic en blik gescheiden in te
zamelen. Het is uiteindelijk 14.266 kg geworden. De
drie basisscholen hebben met eigen weddenschappen en met 2.200 kg fantastisch bijgedragen aan dit
resultaat. De prijs voor de wijk is ruim € 10.000,
voor twee derde beschikbaar gesteld door de Dienst
Stadsbeheer en voor een derde door SITA. En bij
het winnen van de weddenschap zou Nedvang (landelijke organisatie die gescheiden inzameling van
plastic stimuleert) de wijk een feest aanbieden. Vandaar dat we op zaterdag 6 september een
keer stevig uitpakken met een groot ongeëvenaard wijkfeest!’
Met publiekstrekkers al de cabaretière Hester Macrander en minister Jacqueline Cramer wordt
het een ouderwets wijkfeest met rommelmarkt, fanfareoptocht en kinderspelletjes. Maar voor
het eco-streven van de stichting is het vooral een mogelijkheid om de wijk opnieuw in de
schijnwerpers te zetten.

Millenniumwerkgroep
Pas op 1 oktober 2008, wanneer de Platformleden voor de tweede keer na de zomer bijeenkomen, valt weer enige progressie te melden, al blijken het toch weer dezelfde organisaties te zijn
als die in de voorgaande vergaderingen van zich lieten horen. Zo meldt Yvonne Smit – die in
weerwil van haar eerdere aankondiging te zullen stoppen met het vertegenwoordigen van
Amnesty-Arnhem toch weer regelmatig de Platformvergaderingen bijwoont – dat dit najaar
weer een nieuwe cyclus van Movies that Matter van start
gaat. De samenwerking met Filmtheater Focus is dermate
goed bevallen, dat het filmproject ook voor latere jaren
wordt ingeboekt. En zo meldt de stichting Doca door te
zullen gaan met de projecten waar nu al enkele jaren mee
aan de weg wordt getimmerd: het uitbrengen van specials
over het Nederlands wapenexportbeleid en de vervanging
van de F-16 door de F-35 Joint Strike Fighter (JSF), de peperdure jachtbommenwerper van de Amerikaanse wapenfabrikant Lockheed Martin.
Omdat op deze bijeenkomst ook Paulien Toonen aanwezig
is als contactambtenaar van de dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling, wordt uitgebreid stilgestaan bij de voortgang van de gemeentelijke Millenniumwerkgroep, waarin
behalve zij ook Kees Tinga van de Raad van Kerken Arnhem en Ed Bruinvis van de stichting Doca zitting hebben.
De werkgroep is inmiddels begonnen met het opstellen
van raamwerken voor de onderdelen internationale samenwerking, duurzame bedrijfsvoering, onderwijs en communicatie. Het doel van de raamwerken is
de verschillende sectoren binnen het gemeentelijk apparaat handvatten te bieden vanaf het moment dat het gemeentebestuur kiest voor aansluiting bij de Millenniumgemeenten in Nederland.
Om dan ook direct de doelstelling in concreet beleid te kunnen omzetten moet er tijdig een
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analyse worden gemaakt van de plaatsen waar die handvatten geboden kunnen worden. Samen
met Marion Visser van de dienst Stadsbeheer, John Veldman (GroenLinks) en Joseph Follender
(CDA) draait de werkgroep na acht bijeenkomsten nog steeds op volle kracht en staat voor de
maand november een eindverslag op het programma. Dat verslag zal eerst naar B&W gestuurd
worden voordat het in de commissie Maatschappelijke Ondersteuning wordt gepresenteerd. Op
dat moment loopt alles nog precies volgens het schema dat werkgroepvoorzitter John Veldman
in de gemeenteraad heeft voorgesteld.
Ook Lokaalmondiaal meldt vooruitgang: van de zeven korte filmclips zijn er inmiddels vier
gereed (over Stoere Vrouwen, Groene Slager, Burgers Zoo en Vitesse) en op de website van het
mediabedrijf geplaatst. Ook zijn de vier filmpjes al een keer uitgezonden bij RTV Arnhem. Ook het monteren van de wat langere films schiet op. Die waarin wethouder Barth van Eeten en de
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) figureren, zijn al deels
af.
De Platformleden zelf raken enigszins geroutineerd in het organiseren van publieksavonden: de uitnodigingen voor de bijeenkomst in het Bezoekerscentrum Sonsbeek van 21 oktober zijn
gedrukt en verzonden, het persbericht is in concept af en er is
vast een draaiboek gemaakt voor de avond. Al met al loopt de
campagne dus op rolletjes, al zal het succes uiteraard afhangen
van het raadsbesluit om wel of niet mee te doen met de Millenniumgemeenten in het land.

Hoofdstuk 6

Publieksavond Millenniumdoelen
De publieksavond die de Platformleden op 21 oktober 2008 rond de Millenniumdoelen in Bezoekerscentrum Sonsbeek organiseren, past in de route die John Veldman, fractieleider van
GroenLinks Arnhem, heeft uitgestippeld. Het einddoel is het met een zo groot mogelijke meerderheid in de gemeenteraad aannemen van de motie om Arnhem op de lijst te zetten van Millenniumgemeenten in Nederland. Om die meerderheid in de
raad te scheppen zal niet alleen de noodzaak van de Millenniumdoelen moeten worden onderstreept, maar zal ook
moeten worden aangetoond dat er in Arnhem voldoende
bekendheid en draagvlak voor die aansluiting is. Vandaar
dat op de achterzijde van de uitnodiging voor die avond de
achtergrond van de wereldwijde Millenniumcampagne
nog eens wordt uitgelegd onder de titel Millenniumdoelen,
wat zijn dat?
Om het karakter van de avond te benadrukken roept Platformvoorzitter Ed Bruinvis in zijn welkomstwoord de aanwezigen op om vooral mee te doen in de discussie over de
noodzaak de VN-Millenniumcampagne te ondersteunen:
‘U krijgt vanavond niet alleen veel te horen, u krijgt ook
veel te zien. Zoals u in het programma heeft kunnen lezen,
zullen er drie filmblokjes worden vertoond waarin bekende en misschien minder bekende Arnhemmers aan het
woord zijn over wat zij in die Millenniumdoelen nu zo belangrijk vinden. Die stukjes film zijn de afgelopen weken opgenomen door Lokaalmondiaal, het
Arnhemse mediabedrijf dat met name actief is op het snijvlak van het rijke Westen en het veel
armere Zuiden. Stefan Verwer en Marc Broere, beiden werkzaam voor Lokaalmondiaal, zullen
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aan de hand van die filmbeelden uw commentaar vragen. Uw ideeën en voorstellen worden genoteerd. Twee leden van de Millenniumwerkgroep, Paulien Toonen en Marion Visser, hebben
de taak op zich genomen om deze avond te notuleren opdat uw inbreng niet verloren gaat. Mijn
eerste verzoek aan u is dan ook om uw opmerkingen zo concreet en to the point mogelijk te houden. We hebben per slot van rekening ook maar twee uur waarin we het hele programma afwerken. Mocht u na afloop toch meer opmerkingen kwijt willen, dan kan dat. Bij de uitgang liggen
papier en pennen. Daar kunt u desgewenst tevens uw e-mailadres achter laten. Van de avond
wordt namelijk een eindverslag gemaakt dat digitaal verzonden wordt aan wie daar belangstelling voor heeft.
Voorts wijs ik u nog even op de informatiekramen van de organisaties van het Platform Arnhem
Mondiaal, medeorganisator van deze avond. De Platformmensen zijn graag bereid u meer te
vertellen over de mogelijkheden die er in Arnhem zijn om bij te dragen aan allerlei initiatieven
in onze stad op het gebied van vredesvraagstukken, internationale samenwerking en mensenrechten.
Omdat de Millenniumdoelen zo veelomvattend zijn en zo nauw verweven ook zijn met hoe wij
hier in het rijke westen leven, hebben wij Ted van Hees bereid gevonden om hier een toelichting
op te verzorgen. Werkzaam voor de ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib heeft hij inmiddels
een lange staat van dienst op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Graag geef ik daarom
het woord aan Ted van Hees.’

Terugblik
Wanneer het Platform op 5 november bijeenkomt, wordt uiteraard op deze publieksavond teruggeblikt. Die wordt grotendeels als positief beoordeeld, al zijn er ook enkele kanttekeningen in de
notulen terug te vinden: ‘De avond in het Bezoekerscentrum van 21 oktober is door circa 60
mensen bezocht. Veel vertegenwoordigers uit ontwikkelingsorganisaties, maar ook uit het MKB, onderwijs en wijken. De avond werd als inspirerend en geanimeerd ervaren. Na een wat stroef begin (Ted van Hees had een powerpointpresentatie voorbereid, die niet aan bod is gekomen),
liep de rest van de avond als een trein. Stands waren er van
Amnesty, Oxfam Novib, de Wereldwinkel en Bahá'í.
Ondanks vele bekenden uit overeenkomstige achterban waren er ook opvallend veel vertegenwoordigers uit andere
groepen in Arnhem die met soortgelijk werk bezig zijn: Cordaid, Klimaatverbond Arnhem, Stoere Vrouwen, maar bijvoorbeeld ook de Groene Slager, 2Switch, Manu.
Zodra Afina de foto’s op de website gezet heeft gaat het verslag van de avond rond met een
verwijzing naar de diverse websites.
Vanuit de politiek waren er behalve wethouder Barth
van Eeten, fractieleden van D66, GroenLinks en SP
aanwezig. Raadsleden van CDA en PvdA waren de
grote afwezigen. Ook de pers heeft het helaas laten afweten. Yvonne en Will melden dat ook voor wat betreft
hun activiteiten de Gelderlander voortdurend persberichten negeert.’

Hoofdstuk 7

Cities for Life
Maar er gebeurt meer in de laatste maanden van 2008, want terwijl het Bureau Tatemae speciaal
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voor de Millenniumcampagne in Arnhem een website bouwt (Arnhemopwegnaar2015.nl) en
voormalig Platformsecretaresse Afina van de Pol (zij heeft intussen een websitebureautje opgericht onder de naam A|FINe|Art) de op de publieksavond gemaakte foto’s op de website van het
Platform zet, wordt een geheel ander initiatief van die publieksavond geëffectueerd. Op de
vraag namelijk aan wethouder Barth van Eeten of de gemeente Arnhem zich niet eens zou moeten aansluiten bij de wereldwijde campagne Cities for Life, antwoordt hij spontaan positief met
als argument dat de doodstraf een barbaarse zaak is waar beschaafde landen zich niet aan
zouden moeten bezondigen.

Ontstaan Cities for Life
Daarmee geeft de wethouder gehoor aan de oproep van de Sant’Egidio Community om
wereldwijd de doodstraf af te schaffen. De campagne Cities for Life, of in vertaling Steden tegen
de doodstraf, werd in 1998 door deze geloofsgemeenschap opgezet vanuit het standpunt dat de
doodstraf een vorm van marteling is. Daarmee is de doodstraf dus in strijd met de Rechten van
de Mens en doet die ook geen recht aan het juridisch beginsel dat er voor iemand die een misdaad pleegt de mogelijkheid van een herstelproces behoort te zijn. Bovendien wordt de doodstraf, zo stelt de Gemeenschap op haar website, door staten gebruikt om repressie uit te
oefenen op politieke, etnische en religieuze
minderheden. De Sant’Egidio Gemeenschap
probeert om door middel van diplomatieke
contacten, rondzendbrieven en publieksacties
de aandacht te vestigen op de noodzaak de
doodstraf uit te bannen en zoveel mogelijk
gemeentebesturen achter de campagne te krijgen. Deze steun kan een gemeentebestuur laten zien door een karakteristiek gebouw in de
betreffende stad elk jaar op 30 november met
schijnwerpers te verlichten.
Colosseum (Rome)
De campagne die in 1998 van start is gegaan,
levert in korte tijd vijf miljoen handtekeningen in 153 landen op hetgeen een solide draagvlak
schept om de campagne verder uit te bouwen. Dit leidt ertoe dat de Verenigde Naties in 2007
besluiten om de doodstraf als vorm van rechtspraak af te wijzen (resolutie 62/149). Zeven jaar
later stemmen 114 van de 193 landen in de VN voor het invoeren van een moratorium op de
doodstraf.
De Sant’Egidio Gemeenschap heeft voor de datum van 30 november als jaarlijkse gedenkdag
gekozen omdat het groothertogdom Toscane in Midden-Italië op 30 november 1786 als eerste
staat ter wereld de doodstraf uitbande.
In Nederland verdween in 1870 de doodstraf uit het strafrecht. Maar dat geldt niet voor het
militair strafrecht en het oorlogsstrafrecht. De laatste keer dat in Nederland de doodstraf werd
voltrokken was in 1952 toen twee oorlogsmisdadigers werden gefusilleerd. Pas in 1983 werd de
doodstraf ook daadwerkelijk uit de Grondwet gehaald.
Amnesty International, een andere organisatie die zich al sinds haar oprichting in 1961 tegen de
doodstraf verzet, wijst erop dat executie door de staat nog steeds in 68 landen plaatsvindt met
Iran, China, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten als koplopers (hoewel er afzonderlijke staten
binnen de VS zijn die de doodstraf niet meer uitvoeren).

Arnhem sluit zich aan bij Cities for Life
Zo traag als gemeentebesluiten doorgaans tot stand komen, zo snel komt het besluit ditmaal tot
stand om Arnhem lid te maken van het wereldwijde netwerk van Steden tegen de doodstraf.
Dankzij de uitspraak van wethouder Barth van Eeten op de publieksavond van 21 oktober rond
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de Millenniumdoelen, kan al een maand later de bronzen bel in de Lauwersgracht verlicht worden als symbool van protest tegen het uitspreken en uitvoeren van de doodstraf in de wereld.
Vanuit de Zaterdagavondkerk, een niet kerkgebonden geloofsgemeenschap, in 2006 opgericht
door de Evangelisch-Lutherse Gemeente, volgt al snel na genoemde publieksavond een verklaring waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij de campagne van de Sant’Egidio Gemeenschap: ‘Op
dinsdag 21 oktober heeft de gemeente Arnhem zich aangesloten bij een internationale campagne tegen de doodstraf. Inmiddels maken wereldwijd 777 steden in 59 landen deel uit van Cities
for Life: Steden tegen de doodstraf. Omdat gerechtigheid altijd op leven gericht is en nooit op
de dood. Elk van de bij deze beweging aangesloten steden kiest een monument uit dat voor haar
herkenbaar is. Bijvoorbeeld: Brussel het Atomium, Rome het Colosseum, Amsterdam de Beurs
van Berlage. Dat markante monument wordt op zondag 30 november 2008 – ‘De dag voor het
leven’ – met een opvallende kleur verlicht om aandacht te vragen voor deze campagne tegen de
doodstraf en te pleiten voor een moratorium op
executies en voor het omzetten van doodstraf in
levenslang.’
Bij de bijeenkomst aan de Lauwersgracht ter
hoogte van de zogeheten burgerklok op zondag
30 november en het verlichten van dit kleine monument ter ere van wat het gemeentebestuur na
de bevrijding in 1945 voor de burgerbevolking
van Arnhem heeft gedaan, is ook wethouder
Barth van Eeten aanwezig. In de verklaring van
de Zaterdagavondkerk wordt hij geciteerd: ‘De
doodstraf is barbaars. Daarom wil ik deze campagne steunen. Maar als wij alleen maar iets ondertekenen en op een lijst komen te staan, betekent het niets. De gemeente is niet geïnteresseerd
in papieren werkelijkheden. Wij willen dat deze campagne mensen van verschillende maatschappelijke geledingen met elkaar in contact brengt en verbindt. De afschaffing van de doodstraf is een verworvenheid van onze beschaving. Maar de publieke opinie kan zomaar kantelen.
Wij moeten alert zijn.’
De jaarlijkse samenkomst rond Cities for Life zal na deze eerste bijeenkomst in 2008 jaarlijks
herhaald worden in en rond het stadhuis van Arnhem, al strooit guur najaarsweer menigmaal
roet in het eten. Dominee Klaas Touwen van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Arnhem zal daarbij het voortouw nemen, ondersteund vanuit het Platform en de Raad van Kerken tot dit initiatief in Arnhem in 2015 een stille dood sterft.

Hoofdstuk 8

Dekkend netwerk anti-discriminatievoorzieningen
Behalve de publieksavond rond de Millenniumdoelen en de snelle aansluiting van Arnhem bij
de wereldwijde Cities for Life-campagne, wordt er eind 2008 nog een belangrijk resultaat in
Arnhem geboekt waar het de mensenrechten betreft. Op 3 november verstuurt de Provincie
Gelderland namelijk een uitnodiging aan het Platform om op 10 december de conferentie Nieuw
regionaal dekkend netwerk van anti-discriminatievoorzieningen in Gelderland-Midden bij te
wonen. De brief komt net een dag te laat binnen om besproken te kunnen worden op de
Platformvergadering van 5 november (waarin overigens de behouden terugkeer van Platformbestuurder Aris Kon van zijn voettocht naar Santiago de Compostella wordt gevierd).
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De uitnodiging van Hans Esmeijer, namens het CDA lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland, is een vervolg op het minisymposium over regionaal antidiscriminatiebeleid dat een jaar
eerder – op 30 november 2007 – in Arnhem werd gehouden en dat toen werd georganiseerd
door Artikel 1 Overijssel. Ditmaal is de organisatie in handen van het provinciebestuur:
‘Vooruitlopend op de nieuwe Wet gemeentelijke
anti-discriminatievoorzieningen, organiseren wij
samen met de gemeenten Arnhem, Ede, Wageningen en de adviesgroep Binnenlands Bestuur van
PricewaterhouseCoopers (PwC) een regionale conferentie. Het hoofddoel van deze conferentie is om
afspraken te maken met bestuurders en ambtenaren
van alle gemeenten uit de regio Gelderland-Midden
en betrokken maatschappelijke organisaties zoals
politie, Openbaar Ministerie, welzijns- en belangenorganisaties. Daarom willen wij u graag voor deze
conferentie uitnodigen.’

Netwerk verplicht
Dat het niet goed boterde tussen bestuurders en ambtenaren van genoemde gemeenten is in een
vorig deel al duidelijk geworden toen een beroep werd gedaan op het provinciebestuur om te
bemiddelen in de patstelling. Die impasse was ontstaan rond de vraag waar de regionale antidiscriminatievoorziening gestationeerd zou moeten worden. Omdat Ede/Wageningen al een dergelijke voorziening had opgebouwd, meenden beide gemeenten als eerste in aanmerking te komen. De provincie stelde zich toen op het standpunt dat zij slechts een rol had als subsidieverstrekker en niet als scheidsrechter in het onderlinge conflict tussen de drie gemeenten. Met het
organiseren van de conferentie hoopt het provinciebestuur nu niet alleen definitief klaarheid te
brengen in deze kwestie, maar ziet het zich bovenal voor de plicht gesteld om op korte termijn
het door de rijksoverheid verplichte netwerk te realiseren in dit deel van Gelderland. Gedeputeerde Hans Esmeijer in zijn uitnodigingsbrief hierover: ‘De minister van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) heeft op 25 april 2008 het wetsvoorstel Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen naar de Tweede Kamer verzonden. Het voorstel bevat de verplichting voor het
college van burgemeester en wethouders van iedere gemeente om de ingezetenen van hun
gemeente toegang te verlenen tot een anti- discriminatievoorziening (ADV). Gemeenten hebben,
in medebewind met het Rijk, concreet de taak om hun burgers die zich – op welke grond dan
ook – gediscrimineerd voelen, onafhankelijke en efficiënte bijstand te verlenen. Onafhankelijk
betekent in dit verband dat burgers terecht moeten kunnen bij een voorziening die geen onderdeel uitmaakt van de overheid én waar ze rechtstreeks toegang tot hebben, dat wil zeggen zonder tussenkomst van de gemeente. Daarnaast hecht de minister veel waarde aan samenwerking
tussen gemeenten en de politie, het Openbaar Ministerie, lokale welzijnsinstellingen en andere
partners die gezamenlijk voor een effectieve bestrijding van discriminatie kunnen zorgen.’

Doel en inhoud van de conferentie
Als de brief van gedeputeerde Esmeijer een ding duidelijk maakt is het wel dat gemeenten niet
langer moeten zeuren over het hoe en wat van een anti- discriminatievoorziening, maar dat er op
korte termijn een dekkend netwerk van onafhankelijke en effectieve voorzieningen wordt gerealiseerd en dat dit gebeurt in samenwerking met álle betrokkenen. De provincie verwacht tot die
afspraak te kunnen komen met de ondertekening door de gemeenten van een intentieverklaring:
‘Deze afspraken willen wij formeel en symbolisch vastleggen in de vorm van een intentieverklaring. Wij streven ernaar om tijdens de conferentie samen met de verantwoordelijke bestuurders
van de verschillende gemeenten uit de regio de intentieverklaring te ondertekenen.’
De praktijk leert dat intentieverklaringen nog niets zeggen over de praktische invulling van wat
afgesproken wordt, terwijl gemeenten het juist op het gebied van beleid vaak niet zo nauw neArnhem Mondiaal
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men met wat aan discriminatie onder de burgers gevoeld en ervaren wordt. De geschiedenis
rond de opheffing van het Anti-Discriminatie Bureau (ADB) in Arnhem zoals in een eerder deel
van dit werk is belicht, is daar een schrijnend voorbeeld van.
Niettemin wordt de conferentie zelf serieus vormgegeven zoals ook uit de uitnodigingsbrief
blijkt: ‘Na de verschillende presentaties zal er een forumdiscussie plaatsvinden. Het forum bestaat uit: enkele wethouders van de gemeenten, gedeputeerde Hans Esmeijer, de vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM/WWI en de directeur van de landelijke vereniging Art.1.
Aan de hand van stellingen zullen zij de discussie voeren.
Voorts vinden er twee workshops plaats waaraan deelnemers een actieve bijdrage kunnen
leveren. Er is slechts één workshopronde, dus wij willen u verzoeken vooraf uw voorkeur voor
een workshop aan te geven. Workshop 1 gaat over de inrichting van het lokale adv-loket in de
16 gemeenten uit de politieregio. Workshop 2 gaat over het belang van ketensamenwerking
tussen gemeenten, de nieuwe regionale anti-discriminatieorganisatie en de diverse maatschappelijke partners uit de regio.’

Terugblik op de conferentie
De conferentie blijkt goed te zijn bezocht zo kan worden opgemaakt uit het verslag dat PricewaterhouseCoopers enkele weken nadien uitbrengt: 63 deelnemers waarvan de helft gemeentevertegenwoordigers en voor het overige leden van anti-discrminatiebureaus en organisaties op
het gebied van jongerenwerk en allochtonenorganisaties. Vanuit het Platform is voorzitter Ed
Bruinvis aanwezig en namens Amnesty-Arnhem Willem Kramer.
Op de Platformvergadering van 17 december, de laatste bijeenkomst van het jaar, wordt verslag
gedaan van de conferentie, maar het valt op dat de verslaglegging ervan in de notulen van deze
vergadering tamelijk bescheiden is. Mogelijk ligt hieraan het feit ten grondslag dat het
gemeentelijk anti-discriminatiebeleid geen hoofdthema is van het Platform. Misschien ook ligt
de matige belangstelling van de leden voor het agendapunt aan het feit dat de verplichting aan gemeenten om
tot een regionaal dekken netwerk te komen, door het
ministerie met een half jaar is uitgesteld. Dit vanwege het
feit dat de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen inmiddels wel door de Tweede Kamer is aangenomen maar nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd.
Meer aandacht is er in het verslag voor de voortgang in
de gemeentelijke Millenniumwerkgroep: ‘De Millenniumwerkgroep is op 28 november voor de 10 e maal
bijeen geweest. Raadsvoorstel en notitie zijn nu klaar en
worden deze maand ingeleverd bij de Agendacommissie
ter behandeling in de commissie Maatschappelijke
Ondersteuning (Politieke Maandag van 12 januari 19.30
uur). Als bijlage bij het advies gaat het inventariserend
onderzoeksrapport mee van Doca over de Millenniumactiviteiten in Arnhem over de periode 2000-2008.
Met het uitbrengen van het advies zit het werk van de werkgroep er formeel op. Alleen op 16
januari zal er dan nog een bijeenkomst zijn in de vorm van evaluatie en een blik vooruit naar
aanleiding van het oordeel van de commissie. Als er niets tussenkomt, komt het advies dan op
26 januari in de raad.’
In een volgend hoofdstuk zal blijken of het voorwerk van de Millenniumwerkgroep, de campagne van Lokaalmondiaal en het door de stichting Doca geproduceerde overzicht voldoende
zijn geweest om de gemeenteraad van Arnhem ertoe te bewegen in meerderheid te stemmen
voor aansluiting bij de Millenniumgemeenten in Nederland.
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Hoofdstuk 9

Arnhem wordt Millenniumgemeente
Na een klein jaar voorbereiden
inclusief een enquête onder Arnhemse ambtenaren, drie bijeenkomsten waarvan een grote
publieksbijeenkomst samen met
het Platform Arnhem Mondiaal
en tien interne vergaderingen,
brengt de Werkgroep Arnhem
Millenniumgemeente op 12 januari 2009 de tekst van de motie in
bij de raadscommissie Maatschappelijke Ondersteuning. Bij
wijze van uitzondering is in de
vergadering voor het onderdeel
‘Millenniumgemeente’ een half
uur uitgetrokken. Dit om de film die Lokaalmondiaal heeft gemaakt aan de commissieleden te
kunnen vertonen. Ter ondersteuning wordt het inventariserend onderzoek naar Millenniumactiviteiten in Arnhem over de periode 2000-2008 uitgedeeld. Het is een imposant stuk
geworden waaraan de stichting Doca enkele maanden heeft gewerkt, daarbij gebruik makend
van de jaargangen Info Arnhem Mondiaal waarin veel activiteiten zijn opgenomen die binnen de
Millenniumdoelstellingen passen.
De tekst van de motie is daarentegen kort maar krachtig:

VOORSTEL
1. Besluit Arnhem tot Millenniumgemeente te verklaren.
2. Draagt het college op om een stuurgroep Millenniumgemeente op te richten die
de aanbevelingen in bijgevoegde notitie verder uitwerkt. De onderdelen van het
uitgewerkte beleid worden telkens aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd.
3. Besluit het benodigde bedrag voor 2009 te financieren uit de Algemene reserve
en het college te verzoeken bij de opstelling van het MJPB 2010-2014 te komen
met een voorstel voor structurele dekking.
1.

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING
Op 26 november 2007 nam de raad het initiatiefvoorstel 'Arnhem als
Millenniumgemeente' van GroenLinks aan. Doel van het voorstel was om in
2008 onderzoek te doen naar de mogelijkheid Arnhem per 1 januari 2009 tot
Millenniumgemeente te verklaren, overeenkomstig het model dat de Vereniging
voor Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkeld heeft
(www.millenniumgemeente.nl).
Aan het college werd de opdracht verstrekt om een werkgroep te installeren
die tot taak kreeg onderzoek te doen naar draagvlak voor een gemeentelijk
Millenniumbeleid. De werkgroep werd samengesteld uit vertegenwoordigers
Van diverse fracties, het Platform Arnhem Mondiaal en andere organisaties
die de Millenniumdoelen hoog in hun vaandel dragen. Het beschikbare budget
voor 2008 bedroeg € 10.000,00.
De werkgroep organiseerde een drietal bijeenkomsten:
1. Millenniumdoelen in de publieke sector (binnen de gemeente Arnhem).
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2. Millenniumdoelen in de private sector. Een publieksavond georganiseerd
door het Platform Arnhem Mondiaal. Aan bod kwamen plaatselijke initiatieven
van particulieren, organisaties en het bedrijfsleven op het gebied van
Millenniumdoelen.
3. presentatie op de informatieve Politieke Maandag voorafgaand aan het
raadsbesluit.
2.

DOEL
Het feit dat Arnhem zich tot Millenniumgemeente verklaart heeft tot doel een
bijdrage te leveren aan het realiseren van de Millenniumdoelstellingen in
2015, lokale initiatieven op dit terrein te ondersteunen en daarbij als gemeente
het goede voorbeeld te geven.

3.

ARGUMENTEN
De VNG roept gemeenten op tot steun aan de Millenniumdoelstellingen. Het
zijn juist de gemeenten die kunnen bijdragen aan het realiseren van de
Millenniumdoelen; in ontwikkelingslanden, maar ook hier. Door anders in te
kopen, de internationale (ontwikkeling)samenwerking anders in te richten, aan
de slag te gaan met een duurzaam leefmilieu, samen met inwoners, ondernemers
en maatschappelijke partners, kan Arnhem een wezenlijke bijdrage leveren aan
een betere wereld.
Inmiddels ondersteunen zo’n 90 gemeenten de VNG-campagne.
Daarnaast blijkt dat in Arnhem burgers, bedrijven en de gemeente feitelijk al
aan het realiseren van de Millenniumdoelstellingen werken.
Millenniumgemeente worden komt dus niet voort uit een wens maar uit de al
bestaande praktijk.
Wel heeft werkgroep in haar onderzoek geconstateerd dat het proces met
betrekking tot duurzame ontwikkeling en fair trade versterkt kan worden.
Zie voor de bevindingen van het onderzoek bijgevoegde notitie ‘Arnhem
Millenniumgemeente?’.

4.

FINANCIËN
De VNG voorziet deelnemende gemeenten van actiepakketten met
publiciteitsmaterialen voor de start van de lokale campagne.
Voor het uitwerken van een beleid t.a.v. de Millenniumdoelstellingen (zie ook
aanbevelingen in de notitie), wordt een startbudget ter beschikking gesteld
van € 1,00 per inwoner.
Uit dit budget worden betaald: een coördinerend ambtenaar, de campagne
om de Millenniumdoelstellingen breed onder de aandacht van de Arnhemse
bevolking te brengen en een werkbudget voor de stuurgroep.
Dit budget wordt ten laste gebracht van de algemene reserve.

5.

RISICO’S
Geen.

6.

UITVOERING EN EVALUATIE
De gemeente verklaart zich tot 'Millenniumgemeente' overeenkomstig het
model van de VNG. De gemeente meldt zich bij de VNG aan als
Millenniumgemeente.
De gemeente stelt een coördinerend ambtenaar aan en wijst een van haar
wethouders als coördinerend wethouder aan. Het college stelt een stuurgroep
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in met daarin betrokkenen uit diverse geledingen in de stad. De stuurgroep
werkt de aanbevelingen zoals in contouren aangereikt door de werkgroep op
de diverse onderdelen uit in herkenbare doelen, te verwachten resultaten,
indicatoren voor succes. Het uitgewerkt beleid op de diverse onderdelen
wordt telkens aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd.
In het jaarverslag van de gemeente wordt expliciet gerapporteerd over de
voortgang inzake Arnhem Millenniumgemeente’.’
Laatste bijeenkomst Werkgroep Arnhem Millenniumgemeente
Op de laatste vergadering van de Werkgroep Arnhem Millenniumgemeente die vier dagen na de
behandeling van de tekst in de raadscommissie plaatsvindt, wordt teruggeblikt op de commissiebijeenkomst: ‘Meer belangstelling dan verwacht bij de behandeling in de commissie en minder
‘mitsen en maren’ dan verwacht. Het telefoontje van commissievoorzitter Luuk Broer aan Ed
over de goede presentatie van de film de volgende ochtend, werd zeer op prijs gesteld. De SP
hield zich stil, maar dat kan te maken hebben met de verhouding jegens GroenLinks als de initiatiefnemer. De PvdA zat nogal met de kosten in de maag, maar er lijkt zich binnen die partij
toch een meerderheid voor een Millenniumbeleid af te tekenen. VVD is tegen, maar niet zozeer
vanwege het BuZa-karakter als wel omdat het beleid te veel op de gemeente gericht zou zijn.
John heeft Paul Verhaere en Margreet van Gastel ten overvloede nog eens uitgelegd dat het
juist de burgers en het bedrijfsleven in Arnhem zijn die Millenniuminitiatieven in de praktijk
brengen. Er lijkt dus een meerderheid in de raad voor het raadsvoorstel te ontstaan, hoewel er
nog altijd wijzigingsvoorstellen uit fracties kunnen komen. Voor de financiering zal het college
met een alternatief komen indien de algemene reserves een en ander niet (voldoende) toelaten.’
Formeel zit het werk van de Werkgroep er met deze presentatie op; het is nu aan de commissie
Maatschappelijke Ondersteuning om de tekst van de motie met een advies door te geleiden naar
de meningvormende fase in de procedure op weg naar het raadsbesluit.

Gemeenteraad stemt in met voorstel Werkgroep
De gemeenteraad komt op 23 januari bijeen en het voorstel van
de Werkgroep om Arnhem lid te laten worden van de Millenniumgemeenten in Nederland, wordt aangenomen met als enige
wijziging dat het budgetvoorstel om per inwoner van de stad
één euro per jaar bij te dragen aan de lokale Millenniumcampagne niet wordt overgenomen. Daarvoor in de plaats zal op
jaarbasis een kleine € 50.000 worden gereserveerd waaruit ook
een speciale ‘Millenniumambtenaar’ zal worden betaald. Deze
ambtenaar – het zal Betty Jacobi worden die in eerste instantie
voor een jaar wordt aangesteld – zal als taak krijgen om zowel
initiatieven in de stad op Millenniumgebied te ondersteunen als
om binnen het gemeentelijk apparaat voor de nodige stimulans
te zorgen opdat bij beleidsvorming gelet gaat worden op het nakomen van de Millenniumafspraken.
De leden van de Werkgroep hopen bij de stemming eerst nog dat het voorstel met algemene
stemmen wordt aangenomen, maar de VVD blijft dwarsliggen. De partij focust zich op zaken
die binnen de gemeentegrenzen spelen en is van mening dat een gemeentelijk Millenniumbeleid
daar niet bij hoort. De Millenniumdoelen worden als een thema gezien dat thuishoort op het
ministerie van Buitenlandse Zaken en niet bij een gemeentebestuur. Feitelijk hetzelfde standpunt als fractieleider Margreet van Gastel (en latere wethouder met onder meer milieu in haar
portefeuille) al verkondigde op de bijeenkomst van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling op 12 januari. Niettemin is er een overgrote meerderheid van de raad die voor het
voorstel stemt en kunnen de Werkgroepleden die avond tevreden huiswaarts keren.
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Beperking praktijk Millenniumdoelen
Het ligt voor de hand dat de afspraken die binnen de gemeentelijke diensten worden gemaakt
vooral liggen op het gebied van duurzame ontwikkeling: zuiniger omgaan met papier, recycling
van afvalstoffen, waar mogelijk energie besparen en inzet van alternatieve energie. Deze op
zichzelf positieve instelling wordt echter al snel de overheersende invulling van de Millenniumdoelen. Waar de primaire doelstelling luidt om de wereldwijde armoede in vijftien jaar tijd drastisch terug te brengen, zal de gemeente Arnhem zich gaandeweg
steeds meer gaan beperken tot de invulling van Millenniumdoel 7:
het stimuleren van een duurzame leefomgeving. Een opleving in het
Millenniumbeleid zal nog wel even plaatsvinden in 2011 zoals we
in een later hoofdstuk zullen zien, wanneer het de Werkgroep Fair
Trade Gemeente Arnhem lukt om Arnhem ook op de lijst te krijgen
van Fair Trade-gemeenten in Nederland, daarmee invulling gevend
aan Millenniumdoel 8: het stimuleren van eerlijke handel en schuldverlichting. Maar voor wat betreft de overige zes Millenniumdoelen
zal het gemeentebestuur geen enkel initiatief meer nemen, daarmee
het werk – net als we eerder zagen bij het verwaarlozen van een vredes- en ontwikkelingsbeleid
– overlatend aan maatschappelijke organisaties.
Maar ook voor wat betreft het stimuleren van een duurzame leefomgeving, zal de gemeente zich
steeds meer beperken tot het ontwikkelen van alternatieve energie. Met zichzelf uit te roepen tot
Energy Valley van Nederland – een knipoog naar Silicon Valley, de zuidkant van de Baai van
San Francisco waar veel chipfabrikanten en technologiebedrijven zijn gevestigd en Food Valley
(Wageningen) imiterend – ontwikkelt de gemeente Arnhem in de jaren na de aanname van de
‘Millenniummotie’ de campagne Energy made in [Arnhem]. Door gebruik te maken van de in
Arnhem gevestigde energiebedrijven als Kema, Nuon en Essent hoopt het gemeentebestuur
Arnhem op de kaart te krijgen als de stad in Nederland waar het allemaal gebeurt op energiegebied: waterstof als energiedrager, Trolley 2.0, HAN Automotive en stads- en streekbussen op
biogas. Stuk voor stuk lovenswaardige initiatieven, maar inmiddels ver af staand van wat de
VN-Millenniumdoelen beogen.

Hoofdstuk 10

Het Platform en de Millenniumdoelen
Het besluit van de gemeenteraad om Arnhem te laten aansluiten bij de Millenniumgemeenten in
Nederland staat uiteraard prominent op de agenda van de Platformvergadering van 11 februari,
de eerste bijeenkomst in het jaar 2009. Het gaat daarbij niet alleen om een terugblik op de
campagne van het afgelopen jaar, maar ook om de invulling van het Millenniumprogramma
voor de periode 2009-2015 waartoe het Platform zich verplicht heeft. Uit de notulen van deze
februarivergadering: ‘Op 26 januari 2009 heeft de raad besloten om van Arnhem een Millenniumgemeente te maken. De gemeente begint nu met het opzetten van een structuur. Met het
Platform is afgesproken om initiatieven te ondernemen die van toepassing zijn op de Millenniumdoelen. Daarvoor is een meerjarenplan gemaakt met de belangrijkste VN-data op het gebied van de Millenniumdoelen. Daarvoor kunnen de organisaties van het Platform gezamenlijk
intekenen om een bijpassende activiteit te ondernemen met de link naar de Millenniumdoelen.
Ed benadrukt dat de coördinatie moet worden gedragen door alle organisaties en dat het niet
vanzelfsprekend naar het bestuur of naar Doca wordt doorgeschoven. Voor de volgende vergadering (1 april) wordt er verwacht dat iedereen zich voor de 1 e helft van het jaar ergens voor
heeft ingetekend.
Paulien merkt op dat in het meerjarenplan van het Platform gesteld wordt dat ieder jaar een
van de 8 Millenniumdoelen centraal zal staan. Welke keuze wordt dan gemaakt? Ed: als de
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groepen dit lopende jaar eerst maar beginnen met een gezamenlijke keus aan de hand van een
van de VN-data, kan er daarna tot 2015 in overleg met de op te zetten gemeentelijke stuurgroep
telkens een ander Millenniumdoel centraal staan.’

Meerjarenplan Platform
Het meerjarenplan waarvan in bovenstaand citaat sprake is, is het Meerjarenplan Platform
Arnhem Mondiaal 2009-2015 dat op 3 februari 2009 is opgesteld door Platformvoorzitter Ed
Bruinvis. Het plan behelst, zoals boven al is aangegeven, een reeks van activiteiten door de
jaren heen tot 2015, het jaar waarin de mondiale Millenniumcampagne wordt afgesloten. Het
idee om een dergelijk programma op te stellen is aan de orde geweest op de vergadering van het
Platform in november van het voorgaande jaar, maar behoeft uiteraard een nadere invulling: ‘Op
de Platformvergadering van 5 november 2008 is het bestuursvoorstel besproken om als Platform aan te sluiten bij het tweede deel van de VN-Millenniumcampagne (2008-2015). Daarbij
sluiten we als Platform aan bij het raadsbesluit van 26 januari 2009 om Arnhem tot Millenniumgemeente te verklaren en gemeentebreed een Millenniumbeleid te implementeren. Tevens
komen we daarmee tegemoet aan het verzoek van gemeentewege, neergelegd in het door de
raad aangenomen voorstel van de Millenniumwerkgroep, om dit nieuwe beleid te helpen
concretiseren. Een vice-versa initiatief dus.
Op genoemde Platformbijeenkomst van 5 november is bovendien het voorstel besproken om elk
jaar tot 2015 een of twee van de acht Millenniumdoelen centraal te stellen en dit met een of
meer Platformorganisaties samen te doen. Te denken valt aan een debat, een filmvertoning
(vergelijk bijvoorbeeld de Movies that Matter-cyclus van Amnesty), een wijkbijeenkomst of een
scholenpresentatie.
Een bijkomend voordeel van deze constructie is dat de onderlinge samenwerking binnen het
Platform concreter wordt en de initiatieven ook beter verdeeld worden over de lidorganisaties
dan nu het geval is. Derde aspect is dat de publieksavonden die we als Platform in de paar
voorbije jaren hebben georganiseerd, gekoppeld waren aan speciale data: VN-Dag tegen
Racisme (21 maart), Internationale Dag van de Vrede/Vredesweek (21 september), Dag van de
Geweldloosheid (3 oktober) of Dag van de Mensenrechten (10 december). Deze dagen blijven
zich natuurlijk bij uitstek lenen om er Millenniumactiviteiten aan vast te koppelen.’

Samenwerking
Voor een Platform waarvan de leden zich al sinds hun
oprichting, zij het vanuit diverse invalshoeken en ver
voordat de naam Arnhem Mondiaal bestond, direct of indirect met de Millenniumdoelen bezighouden, lijkt het
aanhaken bij de gemeentelijke Millenniumcampagne een
fluitje van een cent. Het is immers op het oog slechts een
kwestie van gezamenlijk wat data kiezen. Maar gewend
aan samenwerking met instanties en maatschappelijke
organisaties van buiten het Platform, laat staan met het
bedrijfsleven, zijn de Platformleden zeker niet. Toch zal
dat een optie zijn die serieus overwogen moet worden
aldus het meerjarenplan: ‘Op de Publieksavond van 21
oktober 2008 kwam duidelijk naar voren dat de aanwezigen de veelheid en diversiteit van de Millenniuminitiatieven in Arnhem zeer op prijs stellen. Zelfs vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven gaven aan dat zij erbij
gebaat zouden zijn als Arnhem zich tot Millenniumgemeente zou verklaren. Dit houdt in dat er meer mogelijkheden tot samenwerking zijn ontstaan dan we tot voor kort voor mogelijk hielden. Bewuste
avond toonde ook een nieuw samenwerkingsverband, namelijk dat met de mediastichting
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Lokaalmondiaal. De door deze stichting gemaakte filmblokjes droegen sterk bij aan het succes
van die avond. Op een overleg met Lokaalmondiaal op 2 december 2008, zijn principeafspraken
gemaakt over voortzetting van de samenwerking in 2009. Ook Filmhuis Focus heeft aangegeven
samenwerking op het gebied van de Millenniumdoelen op prijs te stellen, het liefst in de vorm
van een serie filmdebatten. Een derde optie zijn de meer wijkgerichte activiteiten: de stichting
Kom op voor een Duurzame Wijk waarmee onlangs contact was, zou een gezamenlijke activiteit
op prijs stellen, terwijl er inmiddels ook afspraken gemaakt zijn met het Sociaal Huis in Arnhem-Zuid en buurthuis De Hommel voor vertoning van de gemaakte Millenniumfilm.’

Ideeën
Aan mogelijkheden in eerste instantie geen gebrek zou de conclusie kunnen luiden en ook de
thema’s lijken voor het oprapen aldus het meerjarenplan: ‘Thema’s die in de komende jaren aan
de orde zouden kunnen komen hoeven niet rechtstreeks de Millenniumdoelen te entameren, ook
aangrenzende terreinen als mensenrechten, de multiculturele samenleving, asielproblematiek of
vredesvraagstukken kunnen aan de orde komen.
Ideeën die al werden genoemd op Platformbijeenkomsten zijn: armoedebestrijding (de film Poverty Paradox van de Robert Schalkenbach Foundation over stedelijke armoede) (initiatief
Grondvest) of wapenexport en duurzame ontwikkeling (initiatief Doca als voortzetting van het
debat ‘Raketten of Rekenschriften’ dat 4 december j.l. in Felix Meritis werd georganiseerd door
de Stichting Campagne tegen Wapenhandel).
Een heel ander idee werd door Will Bijloo aangedragen: een opstellenwedstrijd voor de twee
hoogste groepen van het basisonderwijs over een van de Millenniumdoelen ‘(drink)water als
mensenrecht’.
Wil dit jaar aangehaakt worden bij de Dag tegen Racisme bijvoorbeeld, dan moet er nu reeds
begonnen worden met organiseren. Vraag is dus welke Platformorganisaties daarmee aan de
slag willen. Verder is het van belang dat lidorganisaties zo snel mogelijk aangeven op welke
activiteit zij het liefst in de komende jaren willen inzetten en wat daarbij aan ideeën voor de uitvoering leven. Daartoe is bijgaand schema opgesteld met daarop de VN-dagen in 2009 en ruimte om als organisatie in te tekenen.’

De pers
De ideeën over stedelijke samenwerking op Millenniumgebied komen ook aan de orde in een
interview met John Veldman, fractievoorzitter van GroenLinks Arnhem, dat dagblad De Gelderlander op 17 januari 2009 publiceert. Journalisten van de krant laten zich nog maar zelden
zien wanneer ze een uitnodiging ontvangen voor een publieksactiviteit op het gebied van vrede
en ontwikkeling in de stad, maar voor de ‘Millenniummotie’ wordt een uitzondering gemaakt.
Onder de kop Voor betere wereld een euro per Arnhemmer schrijft Piet Venhuizen over het achterliggende idee van de motie: ‘We schreven het jaar 2000 en het moest nu maar eens afgelopen
zijn: de wereld moest beter worden. Daarom formuleerden de Verenigde Naties acht nobele
doelstellingen. Te realiseren voor 2015, alstublieft. Dat over zes jaar niet alle jongens en meisjes naar school zullen gaan, staat inmiddels wel vast. Ook de realisering van de andere doelen
is kwestieus. Voor Nederlandse gemeenten, die als ‘Millenniumgemeente’ mee kunnen doen, is
het probleem dat zij beperkte mogelijkheden hebben. Hoe de kraamvrouwensterfte in de Derde
Wereld te beperken vanuit pakweg Arnhem?’
Het artikel van de Gelderlander-redacteur is niet zonder ironie geschreven zoals valt te constateren en dat in 2015 niet alle jongens en meisjes ter wereld naar zullen school gaan is ook niet
zo moeilijk te voorspellen. Maar feit is dat in 1990 80% van de kinderen naar school ging en dat
dat percentage aan het eind van de Millenniumcampagne in 2015 is gestegen naar 91%,
terugblikkend een toch niet gering resultaat. Bovendien is het verschil tussen jongens en meisjes
die naar school gaan in die periode minimaal geworden, terwijl voorheen veel meisjes van onderwijs waren buitengesloten.
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Piet Venhuizen in zijn artikel over de rol van de gemeente bij het realiseren van de Millenniumdoelen: ‘De gemeente zou er bijvoorbeeld naar kunnen streven ‘duurzaam’ in te kopen, oftewel:
met zo min mogelijk milieubelasting. Nu gebeurt dat al wel enigszins, maar nog te weinig. Bij
lunches en recepties zou de catering 100 procent biologisch moeten zijn. Beleggingen zouden
alleen nog duurzaam mogen zijn, met materialen en energie moet spaarzaam worden omgegaan. Alternatieve energievormen zouden nog meer een plek dienen te krijgen, ‘duurzaam
bouwen’ moet een absolute prioriteit krijgen. Dit alles als een doel op zich, maar vooral ook om
de burgers een goed voorbeeld te geven. Wellicht dat die dan ook Max Havelaar-koffie gaan
drinken of Utzka-peeh-spijkerbroeken gaan dragen.’
In het artikel wijst John Veldman op de
vooruitgang die er in dit opzicht wel degelijk is bereikt: ‘Vroeger had je alleen in de
Wereldwinkel duurzame producten, maar
tegenwoordig vind je ze ook al bij Albert
Heijn, duurzaamheid is in opkomst. Je kunt
natuurlijk cynisch zijn en wijzen op het vele
in Arnhem dat gebeurt in strijd met de Millenniumdoelen. Maar ons heeft juist verrast dat er al zoveel goeds gebeurt. Kijk alleen al naar
het bedrijfsleven. Arnhem ís in feite al Millenniumgemeente.’
De journalist moet dit laatste beamen waarmee het al met al toch nog een positief artikel over de
Arnhemse Millenniumcampagne wordt: ‘Dat bedrijfsleven laat zich inderdaad niet onbetuigd.
Titan Woods verduurzaamt Europees grenenhout, Brennels verkoopt biologische brandnetelkleding, Nedstack maakt brandstofcellen voor waterstofmotoren, het kantoor van Cumae op
IJsseloord II functioneert klimaatneutraal, koffiebranderij Peeze verkoopt alleen biologische
koffie, hergebruikt 70 procent van de verbruikte energie, gebruikt weinig water en papier en
heeft een waterstofauto rondrijden.’

Hoofdstuk 11

Evaluatie ‘Arnhem op weg naar 2015’
Op de dag voordat het Platform op 11 februari voor het eerst bijeenkomt in het nieuwe jaar, komen ook de bestuurders van het mediabedrijf Lokaalmondiaal en het Platform bij elkaar. Onderwerp is de evaluatie van de campagne Arnhem op weg naar 2015, de publiekscampagne rond de
Millenniumdoelen die in voorgaande hoofdstukken aan de orde kwam.
Opmerkelijk detail: de vergadering: wordt genotuleerd door Juuke Schoorl. Zij assisteert Platformvoorzitter Ed Bruinvis bij deze afsluitende bespreking tussen de beide organisaties. Omdat
de eerste vergadering van het Platform – in tegenstelling tot voorgaande jaren – pas in februari
plaatsvindt, hebben zich in januari allerlei ontwikkelingen kunnen voordoen die ook voor de
Platformleden een verrassing zijn. Zoals eerder aangegeven stagneerde de aanstelling van een
administratieve kracht via de dienst Inwonerszaken enkele malen achtereen, waarop met het
Matchingteam van deze dienst is afgesproken dat het Platform ook zelf uit zal kijken naar een
nieuwe kracht. Die wordt door de Platformvoorzitter bij toeval gevonden tijdens inbindwerk in
een kopieercentrum in de binnenstad waar Juuke Schoorl parttime werkt en dit zeer naar
tevredenheid van werkgever en klanten doet. Op zoek naar aanvullende arbeidsuren toont zij belangstelling voor het Platformwerk en is de match gauw gemaakt. Temeer daar er na de aanname van de ‘Millenniummotie’ veel extra werk aan de winkel is bij het Platform. Daarom
wordt ook spoed gezet achter haar aanstelling. Nog voor een en ander kan worden overlegd met
de Platformleden, is het ondertekenen van het arbeidscontract een feit. Een werkplek voor haar
wordt gevonden in het stadskantoor waarheen de dienst Maatschappelijke Ondersteuning is verhuisd.

Arnhem Mondiaal

731

Stichting Doca

Het notuleren bij de evaluatiebespreking op het kantoor van Lokaalmondiaal is haar eerste
werkopdracht: ‘Ed is tevreden over de afspraken, de kwaliteit en de samenwerking met Lokaalmondiaal. De Millenniumfilm met de bijlagen bij het raadsvoorstel waren doorslaggevend
waardoor er een grote meerderheid in de raad was om Arnhem tot Millenniumgemeente te verklaren.
Stefan geeft zijn complimenten voor de bijlagen. Het geheel was inzichtelijk gedocumenteerd en
had daarom een sterk punt waardoor de gemeente er wel iets mee móest doen. De insteek van
de campagne was erg goed. Geen campagne uit eigen belang.
Nu het besluit dat Arnhem een Millenniumgemeente wordt er is, moet er structuur komen. Belangrijk is het in beeld brengen van de ontwikkelingen. De website arnhemopwegnaar2015.nl
moet bekender worden en moet voortdurend bijgehouden worden.’

Follow-up
Omdat tussen beide organisaties is overeengekomen – en ook is toegezegd aan subsidieverlener
NCDO – dat de Millenniumfilm in een breder verband wordt vertoond, worden tijdens deze
evaluatiebijeenkomst ook plannen uitgewerkt om de film op nog minstens twee locaties in
Arnhem te vertonen. Daartoe zijn al contacten gelegd met het Filmtheater Focus en zal nog
worden gezocht naar een goede plek in de wijk Sint Marten waar de Stichting Kom op voor een
duurzame wijk al een paar jaar actief is op het gebied van
milieu en duurzaamheid.
Uit het verslag van Juuke Schoorl: ‘Er moet nauwer contact komen met de lokale media zodat de verschillende
kranten ook weten wie we zijn en wat we doen. Ook in
verband met de Awearness Fair Fashion Event (onderdeel
Modebiënnale).
Bij het vertonen van de film in buurthuis De Hommel moet
worden bekeken wie dat doet. Misschien een samenwerking tussen het Platform en iemand van De Hommel? De
StoereVrouwen zijn ook misschien een optie. Daarnaast
kan een inbreng van een initiatiefnemer uit de wijk gunstig zijn voor het debat na de film.
Henk Bitter (Filmhuis Focus) is nog steeds enthousiast om
de film als een onderdeel van een cyclus filmdebatten te
vertonen. Ed heeft hierover contact gehad met AmnestyArnhem. Zij willen ook wel meedoen, alleen moeten hun
films qua thematiek dan passen bij de Millenniumfilm.
De Gelderlander heeft nu ook ‘film’ op hun site waarop
ingespeeld kan worden. Zij moeten goed op de hoogte
worden gehouden over wat er nu speelt en wat er gaat komen. Daardoor kunnen ze het beter
plaatsen en hoeven ze niet steeds opnieuw het hele onderwerp uitgelegd te krijgen.’

Lopende zaken
Uiteraard moet ook voor het NCDO een eindverslag van de campagne worden opgesteld waarover op de evaluatiebijeenkomst met Lokaalmondiaal eveneens afspraken worden gemaakt.
Verder zegt de stichting Doca toe om het inventariserend onderzoek naar Millenniumactiviteiten
in Arnhem 2000-2008 jaarlijks te actualiseren. Daartoe zal dus ook een Millenniumarchief opgezet moeten worden. De stichting zal de toezegging waarmaken en tot en met 2015 – het eindjaar
van de VN-Millenniumcampagne – jaarlijks supplementen publiceren.
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Ook binnen het Platform is, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, de campagne geëvalueerd
met als belangrijkste conclusie dat aan de hand van het Meerjarenplan 2009-2015 jaarlijks middels publieksactiviteiten aandacht aan de Millenniumcampagne zal worden besteed. Wat dat betreft laat Stichting Arnhem-Lima meteen al van zich spreken, want de nieuwsbrief van januari
van de stichting komt met somber nieuws over stijgende armoede onder de Peruanen: ‘Peru is
de laatste jaren hard op weg om een middeninkomen-land te worden. De investeringen in de
mijnsector, de exporten en de hoge prijzen voor metalen hebben gezorgd voor economische
groei. Dit heeft echter alleen maar voordeel gebracht
voor de ondernemers en de eigenaren van kapitaal. Het
merendeel van de Peruanen heeft namelijk nog steeds te
maken met grote armoede. De grootste uitdaging voor de
overheid bestaat uit het ontwikkelen van manieren om de
economische groei te verdelen, enerzijds door het uitvoeren van armoedebestrijdingsprogramma’s en anderzijds
door het verbeteren van de kwaliteit en toegang tot de
gezondheidszorg en het onderwijs.’
Voor de wijk Villa El Salvador waar Stichting ArnhemLima zich voor inzet ziet de situatie er nog triester uit, zo
blijkt uit de nieuwsbrief: ‘Een van de belangrijkste problemen in Peru in het algemeen en in wijken als Villa el
Salvador in het bijzonder is de toegang tot werk. Ook het
onderwijs is slecht bedeeld. Scholen zijn verworden tot
centra waar kinderen worden opgeborgen. Onderwijzers
zijn slecht opgeleid en de ouderen maken zich drukker
om het schoolgebouw dan om wat hun kinderen leren. De
aanwezigheid van jeugdbendes en jeugdcriminaliteit zet
de veiligheid op straat sterk onder druk. En de stad Lima blijft maar groeien. De armste wijken
aan de rand van de stad hebben geen waterleiding en riolering, waardoor de bewoners ziek
worden. Veel geld is nodig voor de bouw van scholen en de aanleg van wegen.’
De situatie is om wanhopig van te worden, maar de stichting houdt de moed erin: ‘Gelukkig zijn
er ook lichtpuntjes. De gemeente Villa el Salvador betrekt haar inwoners bij het maken van keuzes. Vanuit een gedeelde ontwikkelingsvisie worden keuzes gemaakt over de inzet van geld van
de gemeente voor wijkontwikkeling. Dit leidt tot een grotere betrokkenheid van de bevolking bij
gemeenschapszaken. Ook is er meer aandacht voor het milieu. Zo komen er steeds meer milieucommissies die zorgen voor schone en groene buurten. En vrouwen spelen een belangrijke rol
in de gezamenlijke gaarkeukens en de ‘beter melk-projecten’, waarbij jonge kinderen dagelijks
melk krijgen.’
Voor de Stichting Arnhem-Lima die in 2009 haar 20-jarig bestaan viert, moet het soms de
beruchte druppel op de gloeiende plaat lijken wanneer er weer een inzamelingsactie op touw
wordt gezet. Bovendien valt op dat er nu al enkele malen achtereen een oproep om nieuwe bestuursleden wordt gedaan. Het zal dan geen verwondering wekken dat de stichting enkele jaren
later zal besluiten om de activiteiten af te bouwen.
Soortgelijke berichten komen echter ook uit de Oxfam Novib/Unesco-groep, waar Gerda van
der Sluijs nog maar het enige actieve bestuurslid is dat zich inzet voor het organiseren van tentoonstellingen en informatiedagen. De andere bestuursleden worden te veel door hun dagelijks
werk in beslag genomen om zich nog als groepslid in te kunnen zetten. En zo is Will Bijloo de
enige vertegenwoordiger van de plaatselijke Bahá’í Gemeenschap die, hoewel een trouwe bezoeker van de Platformvergaderingen, nauwelijks meer aan activiteiten toekomt. Ook Wim
Sweers van de stichting Grondvest doet verwoede pogingen om een opvolger voor zijn functie
als voorzitter te vinden, telkens echter vergeefs. Het baart het Platformbestuur ernstig zorgen
zonder dat er iets aan kan worden gedaan. Het gevolg is dat steeds meer collectieve taken op het
bestuur en met name de voorzitter/secretaris neerkomen. Vroeg of laat zal zich dit moeten wreken.
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Hoofdstuk 12

Millenniumdoelen in de wijk
Hoezeer ook de individuele Platformvertegenwoordigers worstelen met hun opvolging en tanend ledenbestand, de afspraak om de Millenniumcampagne vanuit het Platform te ondersteunen blijft overeind. Zeker nu de gemeenteraad akkoord is gegaan met aansluiting van Arnhem
bij de Millenniumgemeenten in Nederland, is het zaak om op wijkniveau het nodige te doen om
de Millenniumdoelen een bredere bekendheid te geven. Onder de titel Millenniumdoelen in de
wijk vindt daarom op 10 maart een wijkbijeenkomst plaats in Sint Marten-Sonsbeekkwartier.
Een keuze voor die wijk is niet moeilijk te maken gezien de initiatieven die, zoals eerder aangegeven, de vereniging Kom op voor een duurzame wijk in de voorbije paar jaar al heeft
ondernomen om duurzaamheid en leefbaarheid in dit deel van de stad te bevorderen. De bijeenkomst vindt plaats in het inloophuis van de rooms-katholieke parochie De Wijngaard in de Van
Slichtenhorststraat. De film die een maand eerder in de raadscommissie Maatschappelijke
Ondersteuning ten doop is gehouden, wordt nu ook in het inloophuis vertoond in aanwezigheid
van enkele tientallen wijkbewoners. Buurtpastor Geert Rozema zorgt voor een gastvrije
ontvangst, terwijl Ed Bruinvis namens de Millenniumwerkgroep een inleiding houdt over het
ontstaan van de VN-Millenniumdoelen.
Het is de bedoeling om met de film een rondgang langs de diverse Arnhemse buurthuizen te
maken, maar de eerstvolgende bijeenkomst vindt op 1 april plaats in de Jan Ligthartschool waar
de film aan een groep ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf wordt vertoond. Daarop
volgt nog een bijeenkomst op 22 april in de Lucaskerk in Elden, maar hierna stagneert de tournee. Het plan om samen met Amnesty-Arnhem een debatavond in Filmtheater Focus te houden
vindt geen doorgang en het organiserende werk komt ook teveel neer op de schouders van enkelingen binnen het Platform en met name op de stichting Doca. Omdat de Millenniumwerkgroep
inmiddels is opgeheven en de betrokken ambtenaren zich weer zijn gaan concentreren op hun
dagelijkse gemeentetaken, lijkt het alsof de interesse voor de campagne na de euforie van 23
januari – de dag dat Arnhem Millenniumgemeente is geworden – wat wegebt. Wel wordt op de Platformvergadering van
1 april een rijtje data vastgesteld waarop de verschillende
Platformorganisaties intekenen met een Millenniumactiviteit.
Zo wordt overeengekomen dat Internationale Vredesdag van
21 september door Kerk en Vrede, Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid en stichting Doca wordt aangegrepen om de Millenniumdoelen te belichten vanuit de optiek van wapenbeheersing. En 17 oktober (VN-Dag tegen de Armoede) zal
door Stichting Arnhem-Lima, Grondvest en de Raad van
Kerken Arnhem aangegrepen worden om de aandacht van de
plaatselijke bevolking te vestigen op de noodzaak om bij armoedebestrijding verder te kijken dan de gemeentegrens. De
Bahá’í Gemeenschap zegt toe om de datum van 25 november
(landelijke actiedag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen) aan te grijpen om de ondergeschikte positie van de vrouw
wereldwijd te belichten. En de Stichting voor Actieve Geweldloosheid tenslotte kondigt aan om op de Dag van Geweldloos Verzet op 20 februari 2010
de Millenniumdoelen in de schijnwerpers te zetten. Al spoedig echter blijkt dit voor de Platformorganisaties te hoog gegrepen is en gaan alleen de eerste twee genoemde activiteiten door.

Narigheden
Weliswaar wordt met deze toezeggingen de afspraak met de gemeente Arnhem waargemaakt
om minstens een keer per jaar met een publieksactiviteit de Millenniumdoelen centraal te stelArnhem Mondiaal
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len, maar de dynamiek lijkt afwezig; de groepen moeten er teveel toe worden aangezet vanuit
het Platformbestuur. In de rondvraag van de aprilvergadering wordt de vraag aan de stichting
Doca gesteld hoe het zit met het jubileumboek dat ter gelegenheid van 25 jaar SAV (Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen) zou verschijnen. Auteur Ed Bruinvis kan echter alleen maar
aanvoeren dat naast zijn dagelijkse Doca-werk en zijn bestuursfunctie bij het Platform, alle overige tijd is gaan zitten in het secretariaatswerk dat hij het gehele jaar voor de Millenniumwerkgroep heeft verricht. Ook komt in deze vergadering voor het eerst de irritatie aan de orde die
door Platformleden wordt gevoeld bij een nieuwe vorm van campagnevoeren door ‘goede
doelen-organisaties’ (waaronder Amnesty International en Greenpeace). In hun streven naar
meer inkomsten worden mensen ’s avonds telefonisch lastiggevallen met het verzoek om hun
donaties te verhogen. Bert Oostveen van Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid uit er zijn bezorgdheid over en wijst op het nadelige effect op de
langere termijn. Op korte termijn kunnen de
campagnes – waarvoor zogeheten callcenters
worden ingehuurd – wellicht extra geld in het
laatje brengen, maar op de langere termijn verliezen de mensen hun sympathie voor deze organisaties, omdat zij zich met deze vorm van
actievoeren op één lijn stellen met allerhande
commerciële telefoon- en e-mailcampagnes. De
sfeer wordt op deze vergadering extra bedrukt
wanneer Wim Sweers van de stichting Grondvest verslag doet van een proces wegens smaad
waarin zijn stichting verzeild is geraakt en Will Bijloo van de Bahá ‘í Gemeenschap tenslotte
meldt dat een informatieavond die zijn organisatie op 30 maart in het zalencentrum De
Coehoorn heeft gehouden, een mislukking is geworden. Uit de notulen die Juuke Schoorl van de
Platformvergadering heeft gemaakt: ‘De opkomst was gering en de mensen die er waren hadden
verkeerde verwachtingen over de avond. Volgende keer moet het doel duidelijker aangegeven
worden.’
Alleen de Raad van Kerken Arnhem brengt nog licht in de duisternis. Onder het kopje ‘Raad
van Kerken roept op tot aandacht klimaatproblematiek’ schrijft de redactie in het maartbulletin:
‘Het probleem van de klimaatverandering vraagt om vindingrijkheid, om radicale voorstellen
tot verandering.’ Dat schrijft de Raad van Kerken in Nederland in een oproep aan haar lidkerken. De Raad vraagt de lidkerken om klimaatverandering een belangrijke plaats te geven op
hun agenda’s. Naast bezinning en actie in eigen kring willen de kerken ook een sterk appel doen
op de Nederlandse bevolking en de politiek om ernst te maken met een duurzame levensstijl.’
In hetzelfde bulletin wordt ook verslag gedaan van een bezoek dat een viertal leden van het
STIOC, de Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten, een werkgroep van de Raad van
kerken Arnhem, heeft gebracht aan Gera – officieel nog altijd een van de partnersteden van de
gemeente Arnhem – ter nagedachtenis aan de Reichskristalnacht, de pogrom op Joodse winkels
en synagogen in Duitsland in de nacht van 9 op 10 november 1938. Uit het verslag van het
bezoek in ditzelfde maartbulletin: ‘’s Middags om drie uur luidden alle klokken van de kerken in
Gera. In het Stadtmuseum begon toen de herdenking met het voorlezen uit het boek ‘Der Mischling’ door de auteur Eberhard Freise, geboren uit een Arische vader en een joodse moeder.
Indringend en ontroerend waren de verhalen over wat hij als jongen beleefd had. Het geheel
werd opgeluisterd met muziek van studenten van het conservatorium. Van het Stadtmuseum liepen we naar de plek waar vroeger de synagoge heeft gestaan. Twee scholieren lazen gedichten.
Bij het monument werden kransen en bloemen gelegd, ook door STIOC en de Stichting Jumelage. Een afscheidsbrief werd voorgelezen en de burgemeester sprak een dankwoord.’
Mag dan Kees Kentin zijn overleden en de Arnhemse afdeling van Internationale Jeugduitwisseling (IJU) ter ziele zijn gegaan, de Raad van Kerken Arnhem en de Stichting Jumelage Arnhem
zijn naar het zich laat aanzien de organisaties geworden die de band met de voormalige OostEuropese stad – en daarmee tevens de herinnering aan de IJU – levend houden.
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Hoofdstuk 13

Wordt Arnhem ook Fair Trade-gemeente?
De gemeente Arnhem is amper – sinds 23 januari 2009 – Millenniumgemeente, of een nieuwe
campagne dient zich aan: Arnhem als Fair Trade (Fairtrade)-gemeente (de schrijfwijze wil nog
wel eens wisselen). Heel verrassend is dat niet, want eerlijke handel maakt deel uit van
Millenniumdoel 8 (hulp aan ontwikkelingslanden), doch het is met dit soort campagnes altijd
maar de vraag wie het voortouw neemt.
Landelijk is het initiatief op 7 juli 2007 genomen door een samenwerkingsverband tussen de
Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, Stichting Max-Havelaar en COS Nederland. De ontwikkelingsorganisatie ICCO zal zich daar later bij aansluiten. Onder de wervende leus Fairsterk
uw gemeente! lanceren de vier organisaties de Nederlandse Fairtrade Gemeente campagne en
wordt een handleiding opgesteld waarmee burgers hun gemeente kunnen benaderen. Op 9 maart
2009 kunnen de eerste twee Nederlandse gemeenten zich Fairtrade-gemeente noemen: Goes en
Groningen. Helemaal de eerste Fairtrade-gemeenten zijn ze niet, want acht jaar eerder ging de
Engelse gemeente Garstang hen voor, maar dat was dan
ook de allereerste gemeente ter wereld die zichzelf als
zodanig benoemde.
Om voor de titel Fairtrade-gemeente in aanmerking te
komen dient een stad of dorp aan zes criteria te voldoen.
Allereerst moet er een lokale werkgroep actief zijn die
het initiatief neemt om die titel te behalen. Maar dat is
bepaald geen eenmalige gebeurtenis. Uit de handleiding:
‘Nadien zorgt de groep voor continuïteit van de Fairtrade Gemeente. De lokale werkgroep stelt jaarlijks een
verantwoording op waaruit moet blijken dat er nog steeds aan de criteria wordt voldaan. De
werkgroep is een heterogene groep met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren van de
samenleving, waaronder indien mogelijk een vertegenwoordiger van de gemeente.’
Vervolgens is het de vraag wat het gemeentebestuur ervan vindt: ‘De gemeenteraad en de
verschillende gemeentelijke afdelingen vertalen hun steun voor fairtrade in hun beleid en
handelen hiernaar.’
Maar het blijft niet bij beleid binnen het gemeentelijk apparaat, ook in de stad of het dorp zelf
moet Fairtrade zichtbaar zijn: ‘In de plaatselijke winkels worden eerlijke producten verkocht,
duidelijk zichtbaar. De plaatselijke horeca serveert fairtrade producten.’
En dat niet alleen: ‘Lokale organisaties (zoals scholen, kerken en verenigingen) en bedrijven gebruiken fairtrade producten. Er worden, bijvoorbeeld op scholen, activiteiten georganiseerd om
de kennis over en de betrokkenheid bij fairtrade te vergroten.’
En om die kennis en betrokkenheid op gang te brengen is media-aandacht een belangrijk
middel: ‘De werkgroep organiseert lokale publiciteit rond de campagne. Er wordt een evenement georganiseerd bij het behalen van de titel en een strategie ontwikkeld om de campagne
lang in het nieuws te houden. Op de website van de campagne worden allerlei voorbeelden getoond en ideeën gegeven voor het behalen van voldoende media-aandacht.’
Mogen de vijf criteria al niet eenvoudig zijn om te realiseren – en gerealiseerd te houden –, het
zesde criterium is naar alle waarschijnlijk het lastigst om aan te voldoen: ‘Om Fairtrade Gemeente te worden, wordt in de gemeente een nieuw initiatief gelanceerd op het gebied van MVO
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), gericht op of in samenwerking met het lokale
bedrijfsleven. Er wordt over dit initiatief duidelijk gecommuniceerd. Om de titel te behalen én te
behouden, wordt ofwel een meerjareninitiatief opgestart, ofwel een kortlopend project gestart
met de intentie jaarlijks aandacht voor het onderwerp te vragen en MVO lokaal aan te moedigen. Zo komt er, naast de aandacht die naar eerlijk consumeren gaat, via dit criterium ook
aandacht voor sociaal verantwoord produceren in de plaats zelf.’
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Arnhem
In Arnhem is het Yvonne Renckens die de handschoen opneemt. Publiciteit rond haar actie is er
nog niet wanneer zij zich op 10 februari 2009 aanmeldt bij het landelijke campagnebureau, maar
het nodige voorwerk heeft zij dan al gedaan door in de Arnhemse binnenstad op zoek te gaan
naar bedrijven die Fairtrade-artikelen verkopen. De lijst is in deze beginfase nog niet uitputtend, maar verrast niettemin toch: acht winkels, variërend van een winkel in kleding uit brandnetelvezels, twee kledingwinkels die eco-katoen verkopen en enkele supermarkten die Max
Havelaar-producten in de schappen hebben liggen. Daarnaast komen er winkels op haar lijstje
voor die specifiek opgericht zijn voor de verkoop van Fairtrade-artikelen zoals de Wereldwinkel en een paar winkels in biologische voeding.
Aan de voorwaarde in de handleiding van het landelijk Fairtrade-overleg om de plaatselijke media te benaderen met het
doel de publieke aandacht op d campagne te vestigen, wordt al
snel voldaan, want in mei lukt het Yvonne Renckens om een
uitgebreid interview te krijgen in dagblad de Gelderlander.
Onder de kop ‘Arnhem moet bewuster winkelen’ schrijft journaliste Elke Willemsen op 7 mei 2009: ‘Om zelf meer te weten
te komen en om Arnhem wijzer te maken over de mogelijkheden rondom fairtradeproducten. Met die motivatie is Yvonne
Renckens uit Arnhem begonnen met het project Fairtrade Gemeente.’ Na de opzet van de landelijke campagne te hebben
uiteengezet, wordt Yvonne Renckens zelf aan het woord
gelaten in het artikel: ‘Op deze manier hoop ik Arnhemmers
bewust te maken van fairtrade. In mijn eigen omgeving heb ik
gemerkt dat er nog veel onwetendheid is rondom eerlijke producten en keurmerken. Het leeft wel in Arnhem. Organisaties
als Stoere Vrouwen en de Wereldwinkel houden zich bezig met eerlijke producten. Daarnaast
wil de gemeente een Millenniumgemeente worden, waar veel aandacht gaat naar het bestrijden
van armoede.’ Behalve over wat fairtrade inhoudt, komt ook de stand van zaken in de campagne in Arnhem zelf aan bod: ‘Ik ben druk met oriënteren, contacten leggen en met een nulmeting.
Het is belangrijk te weten in hoeverre Arnhem nu fairtrade is, zodat we kunnen peilen wat er
nog kan worden gedaan. Het staat echt nog in de kinderschoenen. Maar zodra het loopt,
proberen we veel media-aandacht te krijgen. Er moet nog veel gebeuren. De kerngroep bestaat
nu uit drie mensen, dus ik zoek nog vier geïnteresseerden.’
Of die vier geïnteresseerden er dankzij het artikel in de Gelderlander zijn gekomen, is niet
bekend, maar feit is wel dat het Yvonne Renckens en haar kengroep lukt om fairtrade op de
agenda te krijgen van het gemeentebestuur zoals we in een later hoofdstuk zullen zien

Hoofdstuk 14

Felicitaties
Het voorjaar van 2009 brengt ook ander nieuws. Zo komt de lokale partij Zuid Centraal op 20
april met een amendement in de raadsvergadering om in Arnhem een klimaatvriendelijk vestigingsbeleid voor bedrijven in te stellen. Niet zozeer vanuit het standpunt van maatschappelijk
verantwoord ondernemen, maar als onderdeel van het door de raad op die avond vast te stellen
Arnhems Klimaatprogramma 2008-2011. De partij komt tot dit amendement vanuit de overwegingen dat:
- ‘De gemeente Arnhem Millenniumgemeente is (raadsbesluit 26 januari 2009).
- Alle mogelijke middelen moeten worden ingezet om de Millenniumdoelen en de doelen uit het
Arnhems Klimaatprogramma 2008-2011 te realiseren.
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- Ook een klimaatvriendelijk en selectief vestigingsbeleid voor bedrijven goed kan bijdragen
aan de vastgestelde beleidsdoelen van de gemeenteraad.
- Bedrijfsvestigingen (zeker daar waar de gemeente zelf (nog) eigenaar is van de grond) getoetst worden aan de Millennium- en klimaatdoelen.’
Het besluit dat de fractie die avond voorstelt te nemen luidt kort en krachtig:
1. ‘Het Arnhems Klimaatprogramma 2008-2011 vast te stellen.
2. Waarbij het vestigingsbeleid voor bedrijven deel uitmaakt van het door de gemeente Arnhem
in te zetten instrumentarium in het kader van klimaatbeleid.’
Het amendement – dat het overigens niet zal halen, alleen al omdat de partijen ter rechterzijde
wars zijn van iedere belemmering van de vrijheid van ondernemen – is des te opmerkelijker omdat bij de stemming in de
gemeenteraad op 26 januari over een in te voeren gemeentelijk Millenniumbeleid, de fractie van Zuid Centraal nog onderling verdeeld was. Blijkbaar heeft zich intern in de partij in
de tussenliggende paar maanden een diepgravende discussie
afgespeeld over wat te doen om het gemeentelijk beleid op dit
punt om te gooien.
Mag het amendement op die 20ste april dan geen raadsmeerderheid opleveren, dat wil nog niet zeggen dat de roep om
maatschappelijk en klimaatverantwoord ondernemen geen gehoor krijgt bij de gemeente. In een
later stadium namelijk zal het industrieterrein Kleefse Waard, waar chemische bedrijven als
BASF en Akzo Nobel decennialang voor de nodige vervuiling hebben gezorgd, met gemeentelijke steun een plek worden waar bedrijven op het gebied van klimaatbeleid en innovatieve
energie hun research en productie kunnen opzetten.

Aanloop tot 20 jaar Stichting Arnhem-Lima
Een tweede felicitatie dat voorjaar verdient het werk van de Stichting Arnhem-Lima. De organisatie – opgericht in september 1989 – bestaat twintig jaar. En met een rondschrijven van 6 mei
2009 vestigt voorzitter Hans Suurmond daar de aandacht op: ‘In september is het twintig jaar
geleden dat de Stichting Arnhem-Lima haar eerste publieksactiviteit organiseerde. Twee
decennia bestaan er contacten tussen Arnhem en Lima.
Deze mijlpaal vormt de aanleiding voor het uitgeven van
het boek ‘Parels van de zandvlakte’. Graag nodigen wij u
uit op onze jubileumviering, waar we het boek zullen presenteren. De feestelijke bijeenkomst vindt plaats op donderdag 28 mei 2009 vanaf 20.00 uur in Bezoekerscentrum
Sonsbeek.’
Het twintigjarig bestaan van de stichting wordt echter ook
op een andere manier vormgegeven, namelijk door een andere manier van projectondersteuning, hoewel Hans Suurmond daar in zijn uitnodigingsbrief nog vaag over blijft:
‘Naast een terugblik kunt u tijdens de bijeenkomst ook een
vooruitblik verwachten. We willen u informeren over de
nieuwe manier van projectsteun die we aan het voorbereiden zijn en over een donateursreis naar Lima die in het
najaar gaat plaatsvinden. Ook kunt u het jubileumboek
aanschaffen voor 15 euro. Van dit bedrag gaat de helft
naar een van onze projecten in Villa El Salvador.’
Ook in de nieuwsbrief van diezelfde maand vinden we nog geen uitleg over die nieuwe manier
van projectsteun of het moet de nadruk zijn die in dit jubileumjaar wordt gelegd op het
basisonderwijs in de wijk Villa El Salvador: ‘Veel kinderen kunnen thuis geen huiswerk maken;
ze zijn krap behuisd en moeten de beperkte ruimte delen met veel broetjes en zusjes. Een groep
enthousiaste vrijwilligers in Villa El Salvador heeft het plan opgevat om een gebouwtje op te
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knappen en in te richten voor de opvang en begeleiding van deze kinderen. Er worden boeken
en enkele computers aangeschaft. Hiermee kunnen de kinderen hun huiswerk maken. Ook krijgen ze les in studievaardigheden en worden gesprekken gevoerd over thema’s als seksualiteit,
huiselijk geweld en drugs. Deze aanpak moet leiden tot betere schoolresultaten, waardoor hun
kansen op een betere toekomst worden vergroot. U kunt bijdragen aan dit project dooreen gift
te storten op giro 3140 van onze Stichting.’

Nieuwe voorzitter Wereldwinkel
De derde felicitatie in dit voorjaar van 2009 wordt per brief verzonden aan de Wereldwinkel
Kortestraat waar Fred Boessenkool tot de nieuwe voorzitter is gekozen. Omdat er sinds de dood
van Wim Onderstal in juli 2006 geen vertegenwoordiger van de Wereldwinkel meer in het Platform aanwezig is, lijkt het het Platformbestuur zinvol om aan een felicitatie een uitnodiging te
koppelen. Uit de brief die Platformvoorzitter Ed Bruinvis op 23 april aan de nieuwe Wereldwinkelvoorzitter stuurt: ‘Dat een benoeming van een nieuwe voorzitter bij de Wereldwinkel ophanden was, is op de vorige bijeenkomst van het Platform (april jl.) al even aan de orde geweest. Daarbij is besloten dat ik, zodra de benoeming een feit zou zijn, met de nieuwe voorzitter
contact zou opnemen voor een kennismaking in ons Platform waar immers ook de Wereldwinkel
lid van is, zij het al een tijdje niet met een vaste vertegenwoordiger.
Graag nodig ik u daarom uit om onze komende bijeenkomst (woensdagavond 20 mei) bij te wonen om
elkaar beter te leren kennen. Voelt u daarvoor? Zo ja,
dan krijt u uiteraard tijdig nadere informatie (agenda,
notulen e.d.).’
Of Fred Boessenkool dermate door zijn nieuwe taak
in beslag wordt genomen, dan wel het Platform liever het Platform laat, wordt niet duidelijk,
maar tot een bezoek aan een van de Platformbijeenkomsten zal het niet meer komen, net zomin
als dat het tot een nadere kennismaking komt. Erg verrassend voor het Platform is het dan ook
niet wanneer de Wereldwinkel niet lang nadien besluit om zich volledig te concentreren op de
eigen winkelbesognes en zich als lid uit het Platform zal terugtrekken.

Hoofdstuk 15

Verbreding Millenniumcampagne
De wegen van de media zijn ondoorgrondelijk. Doen het Platform en zijn lidorganisaties al jaren achtereen vergeefs moeite om de aandacht van de plaatselijke media te vestigen op lokale
activiteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en vredesvraagstukken, medio 2009
verschijnt het ene na het andere artikel in dagblad de Gelderlander over de Millenniumthematiek. In een voorgaand hoofdstuk zagen we daar al een voorbeeld van bij de presentatie van de
Fairtrade-campagne in Arnhem. Nog geen twee weken later verschijnt een uitgebreid artikel
over een sponsoractie op Arnhemse basisscholen. Verslaggever Rob van der Velden licht in de
Gelderlander van 20 mei 2009 onder de kop ‘Met ezels ten strijde trekken tegen armoede en
honger’ de campagne toe en laat daarbij initiatiefnemer Rob van Sprang aan het woord. Over
het behalen van de VN-Millenniumdoelen en met name het streven om de mondiale armoede
vóór 2015 te halveren: ‘De kans dat dit daadwerkelijk lukt is natuurlijk minimaal, maar alleen
het streven ernaar is al lovenswaardig. Mijn insteek is in elk geval iedereen in Arnhem de kans
te bieden zijn of haar steentje daaraan bij te dragen.’
De sponsoractie die Rob van Sprang voor ogen staat is om meer dan tweeduizend kinderen in
groep zes en zeven in Arnhem een gipsen ezeltje te geven met de opdracht die zo mooi mogelijk
Arnhem Mondiaal

739

Stichting Doca

te beschilderen. De beschilderde ezeltjes zullen op de bovenverdieping van het Rembrandttheater worden tentoongesteld. Door familie, vrienden of onbekenden vervolgens door middel
van een sms-bericht op het mooiste ezeltje te laten stemmen– waardoor automatisch drie euro
op een rekening voor een Millenniumdoel wordt overgemaakt – worden de scholieren en hun
ouders niet alleen op het bestaan van de Millenniumdoelen gewezen, maar wordt tevens geld
opgehaald. Het idee is nog slechts een onderdeel van een verdergaande actie die de naam Step
by Step Millenniumloop heeft meegekregen. Rob van Sprang nogmaals in het bewuste krantenartikel: ‘Elk van de acht goede doelen krijgt daarbij
zijn eigen loop in een van de Arnhemse wijken. Het is
de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen in de betreffende wijk gaan lopen in de kleur van dat goede
doel. Zo ontstaan er op 20 september als het ware acht
lange, gekleurde linten door de Arnhemse straten.’
Het initiatief laat zien dat de Millenniumcampagne in
Arnhem niet beperkt blijft tot GroenLinks, het mediabedrijf Lokaalmondiaal en het Platform Arnhem Mondiaal. En dat is ook precies wat het NCDO en de VNG
voor ogen staat in hun streven om de Millenniumdoelen zo dicht mogelijk bij de burger te
brengen.
In juni komt de actie van Rob van Sprang opnieuw in het nieuws, nu naar aanleiding van het
tentoonstellen van de beschilderde ezeltjes in het Rembrandttheater. In het dagblad De Gelderlander van 25 juni 2009 wordt de werkwijze onder de kop ‘Ezeltjes in Rembrandt moeten Millenniumactie op stoom brengen’ de werkwijze nog eens uitgelegd: ‘Door gipsen miniatuurezels
van een eigen code te voorzien koppelde hij elk ervan aan een van de acht goede doelen. Zo zijn
de ezeltjes die beginnen met het cijfer 1 ‘aan het werk’ voor het Brooke Hospital for Animals.
Andere stichtingen die geld krijgen via de Millenniumacties zijn Roses for Children, de stichting
Oké en de stichting Stop Aids Now.’
De gehoopte verbreding zet zich verassend voort bij de horeca: ‘Ook vijf Arnhemse restaurants
doen mee met de actie. Zij schenken na een etentje een gratis kop koffie aan iedereen die de
code van zijn of haar favoriete ezel meldt. Bovendien komt een deel van de dinerkosten ten
goede aan het corresponderende goede doel. De deelnemende restaurants zijn Falstaff,
Pinoccio, Donatello’s, De Kroeg en Spice.’

Millenniumloop geannuleerd
Mag de actie Idols voor Ezels dankzij de gegenereerde media-aandacht een succes worden genoemd, de geplande scholenloop loopt daarentegen uit op een teleurstelling door gebrek aan
tijd, gebrek aan medewerking van de gemeente Arnhem en door te veel onbekendheid bij de
Arnhemse burgerij met wat de Millenniumdoelen inhouden. Althans, dat is de conclusie van
Rob van Sprang zelf in het artikel ‘Gebrek aan draagkracht nekt Millenniumloop’ in De Gelderlander van 26 augustus 2009: ‘Vorige week realiseerde ik me dat, hoewel Arnhem een
Millenniumgemeente is en de stad daarmee officieel de doelstelling van de acties ondersteunt,
de Arnhemmers daar zelf nauwelijks van op de hoogte zijn. Om dan de wijkbewoners warm te
krijgen voor een Millenniumloop is een schier onmogelijke opgave. En een Arnhemse Millenniumloop zonder dat de inwoners weten dat zij in een Millenniumgemeente wonen, is een farce.’
Maar er lagen meer hobbels op de weg naar 20 september, de datum waarop de Autovrije Dag
georganiseerd wordt en waar de Millenniumloop in geprogrammeerd zou worden, zo vermeldt
de krant: ‘Ook het feit dat de organisatie van de acht lopen nog lang niet rond was, speelde een
rol bij het besluit van Van Sprang. Zo eiste de gemeente Arnhem een goede verkeersbegeleiding
op de routes. Ook mochten de vlaggen die de wijkbewoners opmerkzaam moesten maken op de
Millenniumloop van de gemeente alleen op de autovrije zondag zelf worden opgehangen.’
De actie van Rob van Sprang zal dus beperkt blijven tot de ezeltjesactie en de ondersteuning
ervan door een vijftal Arnhemse restaurants.
Toch zal de inbreng van dagblad de Gelderlander niet tot deze berichtgeving beperkt blijven,
want op 19 september verschijnt er in de zaterdagbijlage van de krant een paginagroot artikel
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over de Millenniumdoelen. Onder de kop ‘Millenniumdoelen in de knel’ werkt verslaggever
Willem Bosma alle acht Millenniumdoelen voor de lezer uit. Het is daarmee een van de meest
gedetailleerde artikelen die in jaren over dit onderwerp door de krant zijn gepubliceerd. En door
bovendien per Millenniumdoel aan te geven wat er in de negen jaar dat de VN-campagne loopt
is bereikt, is het bovendien een uiterst actueel artikel geworden.

Millenniumlezing in Hotel Haarhuis
Het artikel in de Gelderlander verschijnt voor John Veldman, fractievoorzitter van GroenLinks
in de Arnhemse gemeenteraad, echter net een week te laat. Op zondag 13 september heeft hij
een lezing in het Arnhemse Hotel Haarhuis gepland waar hij onder de titel Geloven in Arnhem
als Millenniumgemeente zijn gehoor wegwijs zal maken in de Millenniumdoelen. Het weekblad
Hét Gemeente Nieuws maakt er gewag van in zijn editie van 6 september 2009: ‘In 2000 beloofden 189 lidstaten van de Verenigde Naties om binnen vijftien jaar de armoede in de wereld flink
terug te dringen. Die belofte is verwoord in acht zogenaamde VN-Millenniumdoelen. John
Veldman is al vele jaren actief op het gebied van geloof en ontwikkelingssamenwerking. De
gemeenteraad van Arnhem besloot, op zijn voorstel, om Arnhem tot Millenniumgemeente te
verklaren. Wat kan een gemeente doen aan het realiseren van deze doelen? John Veldman zal
ingaan op de achtergronden van dit besluit en op de
kansen die er liggen.’
De lezing die gehouden wordt in het kader van de serie
Korenbeurslezingen, trekt die zondagmorgen een zestigtal bezoekers, voornamelijk afkomstig uit de diverse
geloofsrichtingen in Arnhem. Na de Millenniumdoelen
en de Millenniumcampagne in Arnhem te hebben toegelicht, gaat John Veldman die zondagmorgen in op
zijn eigen motivatie om aan deze campagne mee te
doen: ‘U moet weten dat ik jarenlang beroepshalve in de kerk werkzaam ben ge-weest: eerst
ruim twintig jaar als bedrijfspator en daarna bijna tien jaar als directeur van de Neder-landse
Missieraad. In die periode heb ik altijd geopereerd in de traditie van het Sociale Denken van de
kerk: het missionaire en diaconale heeft altijd centraal gestaan. En nog steeds voel ik me thuis
in die traditie, die ook recentelijk weer een enerverende encycliek heeft opgeleverd. Begin juli
publiceerde paus Benedictus XVI zijn encycliek Caritas in veritate. Daarin probeert hij de
beroemde encycliek van paus Paulus VI Populorum progressio (over de ontwikkeling van de
volkeren) uit 1967 te actualiseren in het licht van de kredietcrisis, de economische recessie en
ook de voedselcrisis en de klimaatcrisis. Een uitdagend, inspirerend, maar ook weerbarstig stuk
werk.
Ik voel me als theoloog nog steeds in die traditie staan, maar werken in kerkelijk verband wordt
voor mij steeds moeilijker. Kerken zijn aan het eroderen, de ontkerkelijking neemt toe. Het instituut kerk schuift steeds verder naar de marge. Mensen voelen zich er om welke reden dan ook
steeds minder in thuis.
In mijn werk op het snijvlak van ‘Kerk en Samenleving’ had ik altijd al met de politiek te maken.
En ruim drie jaar geleden heb ik er bewust voor gekozen om te kijken of ik zelf in het politieke
métier vorm kan geven aan mijn door mijn geloof gevoede idealen. Niet in een confessionele
partij, maar in een partij die alle ruimte laat voor drijfveren van mensen, dus ook voor mensen
die politiek willen bedrijven vanuit een gelovige inspiratie. Voor mij is GroenLinks die partij.
Het thema ‘Millenniumgemeente’ is – naast onder andere het armoedebeleid en het vraagstuk
van maatschappelijke participatie in Nederland – één van mijn speerpunten.’

Gemeentelijke Millenniumambtenaar
Ook binnen het gemeentelijk apparaat is beweging ontstaan als gevolg van het raadsbesluit van
26 januari 2009 om Arnhem tot Millenniumgemeente te verklaren. Op 26 mei verzendt de
dienst Maatschappelijke Ontwikkeling een e-mail met daarin de oproep om te solliciteren op de
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vacature voor een ’Coördinator Millenniumbeleid’. Het gaat in eerste instantie om de aanstelling voor een jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Behalve een ‘academisch werk- en denkniveau’ wordt van de sollicitant gevraagd om ‘Probleemanalyserend en -oplossend vermogen,
creatief, innovatief, sociale en communicatieve vaardigheden, flexibel gedrag en overtuigingskracht.’ Verder dient hij of zij in staat te zijn ‘om verbindingen te leggen tussen de verschillende initiatieven
in de stad (vanuit burgers, bedrijven, overheid) en het
zichtbaar maken van deze initiatieven.’
De inhoud van de functie is, gezien de veelheid aan terreinen die tot de Millenniumdoelen worden gerekend,
niet gering:
- ‘Oprichten van een Stuurgroep Millenniumgemeente
(met vertegenwoordiging uit diverse geledingen uit
de stad: bedrijven, organisaties, stichtingen, platforms, burgers en gemeente).
- Begeleiden en ondersteunen van de Stuurgroep Millenniumgemeente.
- Ervoor zorgen dat de aanbevelingen van de Werkgroep Millenniumgemeente verder worden uitgewerkt in concrete voorstellen, die bestuurlijk worden
vastgesteld en daarna uitgevoerd.
- PR + communicatie: Millenniumdoelen breed onder
de aandacht brengen van de Arnhemse bevolking,
activiteiten in de stad die bijdragen aan het behalen
van de Millenniumdoelstellingen (meer) zichtbaar maken, bewustwordingscampagne (voor
een duur-zaam leefmilieu) opzetten.
- Verbindingen maken tussen de verschillende activiteiten in de stad die een bijdrage leveren
aan het behalen van de Millenniumdoelstellingen, opzetten (digitaal) informatiepunt waar
iedereen met vragen terecht kan.’
In de zomer van 2009 valt de keuze op Betty Jacobi, die in een vorig hoofdstuk al even aan de
orde kwam. Door middel van een rondzendbericht van 9 september 2009 stelt ze zich aan de
lezer voor: ‘Vanaf 1 september 2009 ben ik, Betty Jacobi, werkzaam als coördinator Millenniumbeleid vanuit de dienst MO. Ik ga Arnhem als Millenniumstad ‘handjes en voeten’ geven.
Ik realiseer mij dat er op dit gebied erg veel speelt zowel in- als extern. Omdat één van de taken
is om dit alles te inventariseren, zal ik de komende tijd diverse collegae benaderen maar … ik
zie ook graag dat je mij benadert als je je bezighoudt met duurzaamheid/eerlijke handel. Er
moeten verbindingen gemaakt worden tussen de verschillende activiteiten in de stad, zowel inals extern die een bijdrage leveren aan het behalen van de Millenniumdoelstellingen.’
Betty Jacobi zal haar taken met verve ter hand nemen en ook een verlenging van haar functie
verkrijgen en ze zal in de komende hoofdstukken dan ook met regelmaat de revue passeren.

Hoofdstuk 16

Opnieuw stagnatie in het Platformwerk
Terwijl er in Arnhem dus van alles beweegt op ‘Millenniumgebied’, komt het in het Platform
opnieuw tot stagnatie. De aanleiding daartoe verschilt in aard en omvang, maar de eerste
teleurstelling die de Platformleden al op de vergadering van 20 mei moeten verwerken is de
aankondiging van secretaresse Juuke Schoorl dat ze met het werk wil stoppen. Ze wil terug naar
de kunstopleiding die ze het jaar ervoor de rug heeft toegekeerd. Formeel op 9 februari in dienst
getreden van Platform en Stichting Arnhem-Lima is ze amper vier maanden in dienst geweest.
Uit het verslag van de bijeenkomst op die 20 e mei: ‘Juuke heeft op 27 april te kennen gegeven
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eerder met het werk voor ons Platform en de Stichting Arnhem-Lima te willen stoppen. Na de
zomer wil ze haar studie weer oppakken en per 1 augustus vertrekt ze. Omdat het arbeidscontract tot februari geldt, plaatst dit ons voor opvolgingsproblemen. Gelet op de naderende zomervakantie moet nu al met de sollicitatieprocedure worden begonnen, maar Ed zet na acht
jaar een punt achter de begeleiding. Om de leegte na 1 augustus op te vangen, heeft Ed een
‘noodscenario’ opgesteld en dat op 4 mei rondgestuurd. Juuke geeft een toelichting op haar
eerdere vertrek. Zij heeft door het karige werk en de gang van zaken moeilijk haar draai kunnen
vinden. Dit is haar na meerdere pogingen niet gelukt en ze vindt dit erg spijtig. Ze biedt aan om
haar opvolg(st)er in te werken op het Stadskantoor.’
Punt is inderdaad dat het administratieve werk voor de beide organisaties wisselend van omvang
is: op het ene moment ligt er een stapel aan correspondentie, agenda’s en notulen op verwerking
te wachten, terwijl het bureau op een volgend moment bij wijze van spreken leeg is. Vandaar
dat de administratieve krachten bij het Platform de mogelijkheid hebben om op luwe momenten
te werken aan de cursussen die zij via het Platform mogen volgen. Het vertrek van Juuke
Schoorl grijpt de Platformvoorzitter hevig aan: zijn inzet bij de
gemeente om haar de baan te bezorgen en de tijd die hij heeft besteed om haar in te werken is vergeefs geweest en hij neemt een
week vrijaf om van de teleurstelling herstellen.
Omdat geen van de overige Platformleden aanbiedt om zijn begeleidingstaak over te nemen, stelt hij een scenario voor dat ook al in
een voorgaande periode is toegepast: het onderling verdelen van de
administratieve taken. Maar de leden voelen er weinig voor.
Gewend als ze zijn geraakt aan het feit dat deze problematiek telkens door het bestuur werd opgelost, zien ze op tegen het nemen
van deelverantwoordelijkheden. Daarmee wordt het voor het
bestuur ook langzaamaan duidelijk dat hierdoor ook de synergie
binnen het Platform zoekraakt. Waar de kracht van het samenzijn
en samenwerken tot betere resultaten moet leiden dan waartoe de
Platformorganisaties afzonderlijk in staat zijn, is van een steeds
verder groeiende tweedeling sprake tussen de actieve vertegenwoordigers in het Platform die initiatieven nemen en hen die meelopen in de richting die het Platform gaat zonder daar een actieve bij- Folder over duurzaam
drage aan te leveren.
inkopen (Juuke Schoorl)

Jaarverslagen en Platformbudget
Deze ontwikkeling laat zich ook aflezen aan de afspraak om de groepsjaarverslagen in te leveren aan de hand waarvan het Platformjaarverslag moet worden
opgesteld. Halverwege 2009 hebben nog pas vijf van de twaalf
organisaties aan de oproep voldaan. Uit de notulen van 20
mei: ‘Ed heeft inmiddels een voorwoord en een inleiding geschreven en stelt 1 juni als deadline: groepen die later met hun
(verkort) jaarverslag komen, komen niet in het Platformverslag.’
De dwingende wijze waarop dit wordt gesteld, illustreert niet
alleen de ingetreden passiviteit, maar ook de wanhoop bij het
bestuur dat zich steeds meer geconfronteerd ziet met een aftakelende betrokkenheid binnen de gelederen.
Ook op financieel gebied zit het tegen. Ondanks de vroege toezegging door ambtenaar Paulien Toonen, is de gemeentesubsidie aan het Platform medio 2009 nog steeds niet verstrekt.
Nogmaals uit de notulen van 20 mei 2009: ‘Er is nog steeds
geen geld binnen van de dienst MO voor 2009, ook de loonsubOmslagontwerp: Juuke Schoorl sidie voor Juuke hebben we nog niet ontvangen.’
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De consequenties zijn niet gering, want de schuld van het Plat-form aan de stichting Doca voor
de productie van de film Arnhem op weg naar 2015 is inmiddels opgelopen tot € 6.000. Weliswaar heeft het NCDO zich lovend uitgelaten over het Arnhemse Millenniumproject, maar het is
nog steeds wachten op de toegezegde subsidie. Penningmeester Johannes Kon (die zijn voornaam Aris heeft veranderd na terugkeer van zijn pelgrimage naar Santiago de Compostella)
trekt maar weer eens bij de gemeente Arnhem aan de bel. Wanneer het Platform op 1 juli voor
de laatste keer voor de zomervakantie bijeenkomt, meldt hij dat de subsidie eindelijk is overgemaakt en dat met de aflossing van de opgelopen schuld kan worden begonnen.

Beschikkingen
En zoals het wel vaker gaat met financiële transacties, komen allerlei beschikkingen die op het
oog niets met elkaar gemeen hebben, toch op ongeveer hetzelfde moment af. Op 17 juli schrijft
het NCDO aan Platformvoorzitter Ed Bruinvis: ‘Hierbij berichten wij u dat de inhoudelijke en
financiële rapportage over uw project 218320R, Arnhem op weg naar 2015; de mondiale
beweging in Arnhem en de Millenniumdoelen door NCDO is beoordeeld. De financiële bijdrage
van NCDO is definitief bepaald op € 6.283,00. Met deze mededeling wordt uw project in onze
administratie afgesloten.’
Een week later ontvangt Platformpenningmeester Johannes Kon opnieuw een beschikking van
de gemeente Arnhem over de toekenning van de gemeentelijke subsidie voor 2009. Ditmaal
schrijft Paulien Toonen, het ambtelijk contact tussen de dienst MO en het Platform er een inhoudelijke argumentatie bij. Uit haar brief van 24 juli 2009 aan het Platform: ‘Wij hebben met
waardering kennisgenomen van het jaarverslag 2008 waarin de verschillende organisaties – lid
van het Platform – zichtbaar hebben gemaakt welke activiteiten in 2008 hebben plaatsgevonden. Wij appreciëren de bijdrage die het Platform heeft geleverd aan het opzetten van een Millenniumbeleid en de discussie rond de (her)inrichting van een gemeentelijk meldpunt voor racisme en discriminatie in Arnhem.’
Het is een pluim op de hoed van het Platform en tevens een van de weinige keren dat een vertegenwoordiger van de gemeente zich zo positief over de Platforminzet uitlaat.
Maar amper bekomen van de complimenten ontvangt het Platform een volgende brief, ditmaal
van de dienst Inwonerszaken, waarin een heel andere toon opvalt. Uit de brief van 6 augustus
2009 van mevrouw M. Lagendijk aan Platformvoorzitter Ed Bruinvis: ‘Wij hebben u op 27
maart 2009 een individuele plaatsingsbevorderende subsidie toegekend ten behoeve van
mevrouw J. Schoorl (BSN 035725904) van maximaal € 6.615,- voor de periode van 12 maanden. De ingangsdatum hiervan betreft 9 februari 2009 op basis van 24 uur per week. Uit recent
onderzoek is gebleken dat wij aan u in de maanden april tot en met juli 2009 ten onrechte €
420,- te veel aan subsidie hebben uitbetaald. Wij verzoeken u het te veel betaalde subsidiebedrag aan ons terug te betalen.’
Het verzoek tot terugbetaling bevreemdt het Platformbestuur zeer. Weliswaar is het dienstverband van de secretaresse maar voor de helft door haar uitgediend, maar daar is toch tijdig en
beargumenteerd richting dienst Inwonerszaken over ‘gecommuniceerd’ zoals dat in jargon heet.
Op dezelfde dag schrijft een collega van genoemde mevrouw Langendijk ook een brief aan het
Platformbestuur. In deze brief van 6 augustus 2009 schrijft Monique Anakotta, eveneens
werkzaam bij de dienst Inwonerszaken: ‘Binnen uw organisatie zijn een of meerdere werknemers aan het werk waarvoor de Gemeente Arnhem subsidie verstrekt. Deze subsidie heeft tot
doel werkervaring op te doen en het bereiken van een vast dienstverband voor de betreffende
werknemer(s).
De subsidietermijn van genoemde werknemer is of zal binnenkort verstrijken. Het resultaat van
de plaatsing is voor de gemeente belangrijk om te weten, met name of een vast dienstverband
voor genoemde werknemer wel of niet kan worden gerealiseerd. Bij deze verzoek ik u de in de
bijlage gestelde vragen te beantwoorden.’
Het zal de Platformvoorzitter nog de nodige moeite kosten om de dienst Inwonerszaken uit te
leggen dat er bij het besluit van de secretaresse om haar werk voor Platform en Stichting Arnhem-Lima voortijdig te beëindigen, persoonlijke omstandigheden hebben meegespeeld. Kantoorwerk is nu eenmaal niet voor iedereen weggelegd, hoe aantrekkelijk de arbeidsvoorwaarden
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ook zijn. Uiteindelijk accepteert het gemeentelijk Subsidiebureau het feit dat er overmacht in het
spel is geweest dat tot een ‘negatief plaatsingsresultaat’ geleid heeft.

Hoofdstuk 17

Maar dan toch weer een opleving
De Platformbijeenkomst van 1 juli 2009 wordt een bijzondere bijeenkomst. Niet alleen omdat
het de laatste vergadering is waarin Juuke Schoorl als secretaresse aanwezig is (zij heeft zich in
de tussenliggende tijd verdienstelijk gemaakt met het ontwerpen van een nieuw logo voor het
Platform en door twee folders samen te stellen over de Millenniumdoelen en over duurzaam inkopen), maar ook vanwege de
aanwezigheid van enkele gasten. Paulien Toonen is opnieuw aanwezig en toont zich daarmee een bij het Platformwerk betrokken
ambtenaar. Verder zijn aanwezig Wilko van Loon en Corrie van
der Sar die de vergadering bijwonen namens respectievelijk de
Wereldwinkel en de Werkgroep Fair Trade Gemeente Arnhem.
Vooral de komst van Wilko van Loon is opmerkelijk, omdat hij
dat doet in de functie van voorzitter van de Wereldwinkel. De aanstelling in april van Fred Boessenkool tot Wereldwinkelvoorzitter
blijkt dus van wel heel korte duur te zijn geweest. Wilko van Loon
licht toe dat zij beiden van functie hebben gewisseld: Fred BoessenNieuw logo Platform
kool is de nieuwe penningmeester, terwijl hijzelf nu voorzitter is ge(Juuke Schoorl)
worden. Na een voorstelronde vertelt hij de Platformleden dat er in
oktober/november een feest op het programma staat rond de viering van het 40-jarig bestaan van
de Wereldwinkel. Voor Hans Suurmond, sinds lange tijd ook weer aanwezig op een Platformvergadering, is dat meteen een reden om een afspraak met de Wereldwinkel voor te stellen. In
het najaar plant ook Stichting Arnhem-Lima namelijk een festiviteit vanwege het 20-jarig jubileum van de stichting; wellicht dat een en ander gecombineerd kan worden.
De derde gast op deze Platformvergadering is zoals gezegd Corrie van der Sar. Zij licht de campagne toe om van Arnhem een Fairtrade-gemeente te maken. Uit de notulen van deze julibijeenkomst: ‘Yvonne Renckens wil van Arnhem een Fairtrade Gemeente maken. Zij heeft een werkgroep bestaande uit zes mensen bij elkaar gebracht en is de contactpersoon hierin. Om een
Fairtrade Gemeente te worden, moet er aan verschillende criteria worden voldaan. De werkgroep instellen was daar het eerste van. Nu wordt er een nulmeting gemaakt. Dat vergt veel tijd
en energie maar gelukkig is het een actieve werkgroep met veel jonge mensen.’

Dag van de Vrede en Cities for Life
In tegenstelling tot de lethargische sfeer die in het vorige hoofdstuk is beschreven, lijkt er in de
loop van 2009 al met al toch weer wat vaart in het Platformwerk te komen. Niet alleen komt de
vergadering van 1 juli met zijn gasten stoelen te kort (alleen Gerda van der Sluijs van de Oxfam
Novib/Unesco-groep heeft zich afgemeld), maar er worden op die avond ook andere samenwerkingsplannen gesmeed. Nogmaals uit de notulen van deze vergadering: ‘Bert en Johannes hebben ideeën bij elkaar gelegd voor de activiteit op 21 september. De dvd ‘Naar een nieuw klimaat van vrede’ wordt getoond en een muzikant van ‘Musicians without borders’ zal komen
optreden. Er zullen sprekers van Kerk en Vrede en van Stichting Islam Dialoog aan het woord
komen.’ Het stilstaan bij de Internationale Dag van de Vrede lijkt dus ook weer in Arnhem een
traditie te worden.
En ook de datum van 30 november komt dichterbij, de dag die dankzij wethouder Barth van
Eeten ook voor de gemeente Arnhem belangrijk is geworden als de dag waarop een protest
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tegen de doodstraf zichtbaar gemaakt kan worden. Eveneens uit de notulen van die avond: ‘Aan
wethouder Barth van Eeten is door Johannes gemeld, dat Raad van Kerken en ons Platform
participeren. COC doet ook mee alsmede het Arentheem College. De Bahá’í Internationale Gemeenschap steunt de actie niet en de aanwezigheid van Amnesty is nog niet geheel duidelijk.
Het Paleis van Justitie wil niet meewerken, waardoor er voor de locatie moet worden uitgeweken naar het verzetsmonument achter Musis Sacrum.
De manifestatie vindt plaats op maandag 30 november en eventueel de avond daarvoor. Dat
heeft te maken met het besluit van Amnesty of Movies that Matter ingeschakeld kan worden, zodat er op die avond een film kan worden getoond. Doet Amnesty niet mee, dan moet alles ingepland worden op 30 november.’

Reis naar Peru en luchtdrukschieten
Maar ook binnen de Platformgroepen zelf is sprake van samenwerking met organisaties van
buiten het Platform. Bij Stichting Arnhem-Lima bijvoorbeeld, zo vermelden de notulen van die
vergaderavond van 1 juli: ‘In oktober 2009 organiseert Arnhem-Lima een reis naar Peru. Een
journalist van de Gelderlander gaat mee om hiervan een reportage
te maken. Arnhem-Lima is op zoek naar projectpartners waarmee
ze een meerjarige relatie kunnen aangaan. Het gaat om een tijdsbestek van een week, waarna er nog een toeristische week aan te
plakken is. Er is nog plaats voor twee mensen. Aanmelden kan bij
Hans Suurmond (voorzitter).
In oktober organiseert Arnhem-Lima een aantal activiteiten. Eén in
samenwerking met Chimpie Champ en één in samenwerking met de
Vitesse Kids Club. Daarnaast houdt Arnhem-Lima zelf nog een
activiteit op 17 oktober, de internationale dag tegen de armoede.
Voor deze activiteit is contact gezocht met o.a. de Voedselbank, het
Leger des Heils en het Stoelenproject. De laatste twee organisaties
reageerden positief en willen participeren. Ook wil Arnhem-Lima contact zoeken met de Fair
Trade Gemeente Arnhem Werkgroep.
Johannes stelt voor om bij deze activiteit ook een samenwerking aan te gaan met het Platform
Arme Kant van Arnhem. Bert en Henny suggereren in die periode een evenement bij de Steen
des Aanstoots (Walburgiskerk). Hierbij kunnen zij hun krachten bundelen en er wordt afgesproken dat Bert nadere informatie doorstuurt naar Hans.’
Ook de stichting Grondvest heeft een nieuwtje aldus de notulen: ‘In de regio De Liemers en de
Achterhoek is men bezig een LETS-systeem voor ondernemers te organiseren. Met een eigen
geldsysteem, waardoor de rente uit de wereld wordt geholpen. Het is de bedoeling dat het een
zelfvoorzienend systeem wordt.’
En verder: ‘Stichting Grondvest en de vele met haar samenwerkende organisaties proberen een
nieuw ‘schaduwkabinet’ te vormen, dat binnenkort bij Wim thuis een keer bij elkaar komt.’
Bij de stichting Doca spelen weer heel andere zaken, zo blijkt
uit het verslag van die 1e juli: ‘Er is met het KNSA (Koninklijke
Nederlandse Schietsport Associatie) een discussie gevoerd over
de aanwezigheid van een wapenbeurs bij het NK-luchtdrukschieten op Papendal waartegen Doca vorig jaar een bezwaarschrift heeft ingediend. Dit jaar is de beurs door de organisatie SIW (Schietsport Informatie Weekend) afgelast, maar
volgens de KNSA had dat financiële redenen en geen principiële.’
Het zit de stichting dwars dat de SIW na het succesvolle protest
van Doca tegen de wapenbeurs in de Rijnhal enkele jaren eerder, toch steeds weer opduikt met zijn wapenhandel, ook al betreft het hier op het sportcentrum Papendal een op zichzelf on-chuldig kampioenschap luchtdrukschieten.
Overigens zal de SIW zich in de jaren erna steeds minder in het openbaar vertonen.
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Hoofdstuk 18

Dag van de Vrede
Dat de opleving van het Platformwerk zich ook na de zomervakantie van 2009 doorzet, blijkt uit
de reeks van activiteiten die in het najaar tot stand komt. Allereerst is er op 21 september de
VN-Dag van de Vrede die in het kader van de landelijke campagne Naar een nieuw klimaat van
vrede wordt gehouden in Arnhem-Zuid. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid (Bert Oostveen) en Kerk en Vrede
(Johannes Kon). Op de Platformvergadering van 30 september
wordt op die dag teruggekeken: ‘De avond werd gehouden in
de Emmauskapel in Malburgen-Oost en mag ondanks een bescheiden opkomst van circa 40 bezoekers toch succesvol
worden genoemd. Doel was om 85 jaar Kerk en Vrede in de
schijnwerpers te zetten als de oudste vredesorganisatie in ons
land. De film ‘Op weg naar een klimaat van vrede’ was
indrukwekkend en Srdan Kekanovic van Musicians without
Borders luisterde net als twee jaar geleden in het Stadspastoraat, de avond op met zang en gitaarspel. Vanwege het
Suikerfeest ging de komst van een vertegenwoordiger van de
Stichting Dialoog en Islam echter niet door.’
Veertig bezoekers is voor een thema als de wereldvrede uiteraard niet veel, maar de Platformleden weten na het vele jaren actievoeren bijna niet beter: de
jaren 80 waarin vredesdemonstraties van vele tienduizenden mensen de straten bevolkten zijn
immers reeds lang voorbij. Reden wellicht voor dagblad de Gelderlander om aan het persbericht met daarin het programma van die avond, slechts een berichtje van een paar regeltjes te
wijden. Wat meer aandacht krijgt een berichtje in weekblad De Arnhemse Koerier van 16 september 2009 waarin een andere actie in het kader van de Vredesweek wordt aangekondigd: ’21
september is de dag die door de VN uitgeroepen is als de Internationale Dag van de Vrede. Op
maandag 21 september vindt in Arnhem voor de vierde keer een bijeenkomst plaats om bewust
deze dag van de Vrede te herdenken, belichamen en te vieren. Dit is een open bijeenkomst bij de
Vredespaal in het park achter Musis Sacrum (de ligging is tussen het Musis Muziektheatergebouw en de Musis parkeergarage). De viering/wake begint om 06.00 uur ’s morgens en gaat
door tot middernacht. Iedereen is welkom om in vrede bij elkaar te zijn, met een woord, lied,
aandacht en/of stilte. Er wordt een ritueel uitgevoerd tussen 17.00 en 19.00 uur.’

Vredespalen
De meditatieve bijeenkomst wordt, zoals in het persbericht al aangegeven, sinds 2006 in Arnhem gehouden op de Internationale Vredesdag en de precieze omschrijving van de plek van de Vredespaal
in het artikel is niet voor niets, want het is bepaald geen opvallende
plek achter de struiken langs de Eusebiusbinnensingel. De Arnhemse Vredespaal maakt deel uit van een netwerk van circa 200.000
Vredespalen in 190 landen. Op alle Vredespalen staat de Engelse
tekst 'May Peace Prevail On Earth'. De andere talen mogen zelf
gekozen worden. De palen worden door particulieren gemaakt en
op een door de gemeente toegestane plek ‘geplant’. De website van
de vereniging Roots & Shoots over de achterliggende gedachte van
het planten van Vredespalen: ‘De Vredespaal wil laten zien dat wij
als multiculturele samenleving vreedzaam samen willen leven. Er
kunnen er niet genoeg opgericht worden. Er staan er trouwens
meer dan je denkt: In het aartsbisdom Utrecht (Flevoland, Utrecht,
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Gelderland en Overijssel) bijvoorbeeld in Utrecht, De Bilt, Schalkwijk, Valburg, Arnhem, Zutphen, Steenwijk. Ongetwijfeld staan er meer. Weet je er nog een laat het weten!‘
Bedenker van het gedenkpalenproject is de World Peace Prayer Society die als toelichting op
het initiatief op haar website schrijft: ‘Toegewijd aan de vereniging van alle harten van humaniteit door de universele boodschap van vrede. Het vredespaalproject overstijgt afkomst, religie
en politiek om de boodschap van vrede te verspreiden.’
In Arnhem is het vooral Zubin Nur die zich inzet voor de waarde van deze vredespaalboodschap, al zal de aandacht, ondanks dat ook Platformleden het samenzijn bijwonen, door de jaren
heen uiterst bescheiden blijven. Wellicht ook door het wat al te symbolische karakter van het
initiatief.
Het aanbod dat het Platform in latere instantie aan Zubin Nur zal doen is om tot nauwere samenwerking te komen om op die manier meer bekendheid voor haar initiatief te genereren, maar dat
leidt niet tot resultaat en haar goedbedoelde actie zal uiteindelijk door gebrek aan belangstelling
uitdoven.

Herdenking Slag om Arnhem
Heel anders is het gesteld met de jaarlijkse herdenking van de Slag om Arnhem die ook in 2009
weer voor de nodige discussie zorgt sinds namelijk Duitse vertegenwoordigers de kranslegging
op het Airborne Plein bijwonen. De herdenking vindt precies twee dagen plaats voor die van de
Internationale Dag van de Vrede en in tegenstelling tot deze VN-dag, wijdt dagblad de
Gelderlander jaarlijks uitgebreid aandacht aan de kranslegging. Ook in 2009 weer. In de editie
van 2 september 2009 onder de kop Niet iedereen blij met Duitse bloemen schrijft verslaggever
Harry van der Ploeg: ‘Duitsers bij de herdenking van de Slag om Arnhem, het blijft een gevoelige kwestie. ‘Ik vind dat burgemeester Krikke een stap te ver is gegaan met haar uitnodiging
van de Duitse ambassadeur’, zegt Arnhemmer Sam Rubens, oorlogsgids bij het Jacob Groenwoud Plantsoen bij de brug beslist. ‘Dit geeft geen pas.’
De herdenking bij het Airborneplein bij de John Frostbrug, dit jaar op vrijdagavond 19 september, moet wat
betreft Rubens een herdenking ‘onder ons’ blijven, vergelijkbaar met de dodenherdenking in Amsterdam op 4
mei. ‘De Airborneherdenking is er voor de veteranen, de
Engelsen, de Polen, de Canadezen en voor de bevolking.
Daar hoort geen Duitse ambassadeur bij. Als er een militair in Afghanistan omkomt, nodig je ook geen vertegenwoordigers van de taliban uit bij de begrafenis.’
Voorzitter Piet van Leeuwen van de Stichting Slag om
Arnhem, die zich samen met Rubens inzet om de herinnering van het oorlogsverleden levend te houden, heeft
een andere mening. ‘De John Frostbrug was de brug te
ver, maar nu zien we hem als brug naar de toekomst.
Daar hoort een herdenking bij waarbij je geen land uitsluit. Ook het nieuwe, democratische Duitsland van nu
niet. Die ambassadeur komt bloemen leggen voor de geallieerden die bij Arnhem voor zijn vrijheid gevochten
hebben.’
Van Leeuwen heeft er wel begrip voor dat mensen die dierbaren hebben verloren tijdens de
oorlog er moeite mee hebben. Dat is bij Rubens het geval. Hij en zijn Joodse vader overleefden
de oorlog, 164 andere familieleden kwamen om door naziterreur. Van Leeuwen, die net als
Rubens als jongen de Slag om Arnhem meemaakte, wijst op zijn beurt op de miljoenen slachtoffers in Polen. ‘Niettemin staan de leiders van Duitsland, Polen en Rusland nu bij elkaar in
Gdansk tijdens de herdenking van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. We hebben nu
vrede, dankzij verzoening.’
Een groep agenten uit Berlijn legde een paar jaar geleden nog bloemen bij het Airbornemonument bij de brug. ‘Jongens van een eenheid die neofascisme bestrijdt’, verzucht Van Leeuwen.
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‘Die weiger je toch niet?’ Rubens verwijt de naoorlogse Duitsers niets. ‘Ook de ambassadeur
niet. Ik leid ook vaak Duitsers rond.’ Heel anders beziet hij de jaarlijkse komst van Horst
Weber, die in 1944 als 18-jarige soldaat bij de Waffen SS in Arnhem vocht. Vorig jaar legde
Weber bloemen op de Airbornebegraafplaats in Oosterbeek. ‘Daar heb ik moeite mee. Wie weet
hoeveel Engelse jongens hij heeft neergeschoten’.’

Hoofdstuk 19

Dag tegen de Armoede
Op die goedbezochte Platformvergadering van 30 september wordt niet alleen teruggekeken op
de Dag voor de Vrede, maar wordt ook vooruitgeblikt op de Dag tegen de Armoede, net als de
Dag van de Vrede een door de Verenigde Naties erkende gedenkdag.
Maar voor het zover is, vraagt de Platformvoorzitter
aandacht voor het overlijden van Olaf Robben. Voor
de leden die pas enkele jaren deel uitmaken van het
samenwerkingsverband is hij een onbekende. Voor de
Platformvertegenwoordigers die al langer meedraaien
is Olaf Robben echter de man die de rechterhand was
van Jan Ram in de tijd dat er nog een gemeentelijk
Bureau Vront bestond. Dat onderdeel van de Bestuursdienst waar het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid vorm kreeg, werd eind 1998 opgeheven zoals
we eerder hebben kunnen lezen. In een rouwadvertentie meldt de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
over de inzet van Olaf Robben: ‘Olaf is van 1979 tot
en met 2006 in dienst geweest van de gemeente Arnhem. Met de organisatie van evenementen in de jaren 80 en 90 heeft Olaf voor de gemeente
Arnhem naam gemaakt. Vanaf 1995 tot aan zijn vervroegd pensioen heeft hij het wijkmanagement in de stad een gezicht gegeven. Het is vooral zijn betrokkenheid met Arnhem en de mensen
in de stad en omgeving die hem zo sierde.’
Namens het Platform stuurt Ed Bruinvis de familie een sterktewens, waarop een uitgebreide
reactie volgt van Rieny Robben, de weduwe van Olaf: ‘Via Jan Ram heb ik uw e-mailadres gekregen, graag had ik u een persoonlijk bedankkaartje gezonden naar aanleiding van het overlijden van mijn Olaf. Helaas hebben Jan en ik niet uw adres kunnen vinden, daarom doe ik het
maar op deze ‘onsympathieke’ wijze.
Heel hartelijk bedankt voor uw schrijven. Het doet me goed om in deze moeilijke en zware
periode zoveel warmte en steun te krijgen maar ook om te horen dat Olaf een plaats heeft bij
velen.
Olaf is erg kort ziek geweest sinds 27 augustus jl. wisten we dat hij een grote kwaadaardige
tumor in zijn hoofd had wat voor ons beiden een enorme klap was.
Er was haast bij om hem te opereren omdat de druk veel te groot werd. Tevens degenereerde
hij, kon vele dingen zowel mentaal als fysiek niet meer. De tumor had hem volledig in zijn
macht. Olaf had geen keus.
Op 11 september is hij geopereerd door het Radboudteam te Nijmegen. Olaf heeft ongeveer een
uur na de operatie een bloeding gekregen die hem echter fataal is geworden. Ik heb nog met
hem gesproken na de operatie, was helder.
Olaf was zich terdege bewust van de ernst van de situatie maar is de laatste twee weken ondanks alles nog zeer betrokken geweest bij iedereen en alles. Wij hebben samen nog twee ‘goede’ weken gehad, we begrepen elkaar, we waren al 36 jaar maatjes. Helaas is hij is véél te
vroeg heengegaan. Nogmaals mijn dank voor uw medeleven.’
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Dag tegen de Armoede
Met het organiseren van een publieksactiviteit rond de problematiek van de wereldwijde
armoede, maakt het Platform de belofte aan het gemeentebestuur waar om minstens een keer per
jaar publiekelijk aandacht te vragen voor een van de acht Millenniumdoelen. Uit de notulen van
de Platformbijeenkomst van 30 september 2009: ‘Het programma is klaar en rondgestuurd aan
de Platformleden. Gekozen is voor een gezamenlijke presentatie op het Land van de Markt. Mee
doen St. Arnhem-Lima, de Wereldwinkel, Werkgroep
Verzet tegen Armoede, Raad van Kerken Arnhem,
Werkgroep Fair Trade Gemeente Arnhem en ons Platform. De middag duurt van 12 uur tot 16 uur.
Ed heeft Betty Jacobi gevraagd aandacht aan de middag te willen besteden via een bericht op de gemeentepagina van de Arnhemse Koerier. Voor een subsidie
(waartoe een plan van aanpak moet worden ingediend) is uit het Millenniumbudget weinig mogelijkheid, omdat de beperkte middelen voornamelijk voor
communicatie zullen worden ingezet. We besluiten dat
we als Platform een bijdrage aan de kosten uit ons
activiteitenfonds zullen leveren en desnoods het hele
bedrag zullen voorschieten. Paulien wijst erop dat de
gemeentelijke bijdrage aan het Platformbudget vooral
bedoeld is om bestuurskosten te dekken, dus is het
zaak om de balans te bewaren tussen kosten voor
activiteiten en het draaiend houden van ons Platform.
Op 1 oktober is er nog overleg voor de puntjes op de i.
Irene geeft zich op voor steun.’
De datum staat bij de bespreking van dit onderdeel ook
al vast: zaterdag 17 oktober. En de stap vooruit die bovendien is gemaakt in de voorberei-ding,
is dat andere organisaties uit de stad die zich op een ander vlak met armoedebestrijding
bezighouden, ook van de partij zijn. Dit plaatst de organisatie van de publieksdag echter wel
voor het probleem hoe een en ander te combineren. Want hoe moeilijk sommige gezinnen het in
Arnhem hebben met een minimuminkomen, het is nog altijd een bevoorrechte positie vergeleken met bewoners van sommige ontwikkelingslanden die moeten zien rond te komen van nog
geen dollar per dag.

Armoedebestrijding en Millenniumdoelen
Omdat armoedebestrijding de primaire doelstelling is van de VN-Millenniumcampagne, doet de
Platformvoorzitter het volgende voorstel in de vergadering: ‘Ed stelt voor om de laatste twee
maanden van dit jaar te gebruiken voor een geheel nieuwe Millenniumcampagne in 2010 waarbij we de verschillende initiatieven combineren en ons richten op de komende raadsverkiezingen (3 maart) en het op te stellen collegeakkoord. Paulien wijst erop dat je in dat geval niet te
laat bij de politieke partijen moet aankomen, omdat die vanaf begin 2010 alleen nog maar bezig
zijn met hun eigen partijprogramma.’
Op welke wijze die aanpak vorm moet krijgen, is op dat moment nog in het geheel niet duidelijk, maar wellicht dat Rob van Sprang, als gast aanwezig op deze Platformbijeenkomst, daar
een aandeel in kan nemen: ‘Rob geeft een toelichting op de campagne die de Stichting Ezelshoren in 2008 is begonnen om de inwoners van Arnhem bekend te maken met de Millenniumdoelen en het feit dat Arnhem Millenniumgemeente is geworden. De campagne (Idols voor
Ezels) bestond uit een aantal onderdelen waaronder een hardloopwedstrijd door de gemeente
(8 verschillende routes door 8 verschillende wijken gekoppeld aan de 8 verschillende Millenniumdoelen). Dit onderdeel liep echter al snel vast vanwege strikte verkeersregels en onbekendheid bij de betrokken gemeenteambtenaren over de Millenniumdoelen. Ook de geplande Millenniumfair in de Rijnhal moest om die reden worden geannuleerd. Over bleef de campagne op de
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Arnhemse basisscholen waarbij de leerlingen de ezeltjes behorende bij de Millenniumdoelen
konden beschilderen en een tentoonstelling van het resultaat in het Rembrandttheater, gekoppeld aan een sms-wedstrijd welke ezel het mooist is, uitmondend in de uitreiking van prijzen
eind dit jaar in filmhuis Focus.’
Het verloop van zijn actie is al in een vorig hoofdstuk aan de orde geweest, maar zal niet leiden
tot een vervolg waarmee de Platformvertegenwoordigers aan de slag kunnen. Dus blijft vooralsnog de weg over via Betty Jacobi, de pas aangestelde gemeentelijke Millenniumcoördinator die
ook deze Platformvergadering bijwoont. Ook die route blijkt echter zo zijn beperkingen te
hebben, zo blijkt uit de notulen van die bijeenkomst: ‘Betty voert deze weken een aantal gesprekken met vertegenwoordigers van Arnhemse organisaties om beter zicht te krijgen op wat er
al aan Millenniumactiviteiten wordt ondernomen. Zaak is om daarna zo snel mogelijk een plan
van aanpak op te stellen waarbij vooral wordt ingestoken op de Millenniumdoelen 7 en 8 (Fair
Trade en duurzaamheid). Bert vraagt of het niet van belang blijft om ook de andere 6 doelen te
blijven ondersteunen vanuit de gemeente, bijvoorbeeld door de Wereldarmoededag publicitair
te steunen. Een van de methoden die Betty voor zich ziet is het doorlinken vanaf de Arnhem-site
naar dergelijke activiteiten. Prioriteit is nu om een netwerk, een paraplu te bouwen in de
gemeente waaronder allerlei initiatieven geschaard kunnen worden. Bovendien dient nu haast
gemaakt te worden met duurzaam inkopen. Arnhem zit pas op 20% en moet volgend jaar op
75% zitten. Veel tijd voor al deze activiteiten heeft ze niet met maar 20 uur per week (in
principe maar voor een jaar).’

Verloop Wereldarmoededag
Wereldarmoededag 2009 krijgt het verloop dat de deelnemers zich ervan hebben voorgesteld en
op de Platformbijeenkomst van 11 november wordt met tevredenheid op de middag teruggeblikt: ‘Het samenwerkingsverband van groepen van binnen en buiten het Platform heeft goed
gefunctioneerd en werd als een verrijking ervaren. Op 9 november is een evaluatiebijeenkomst
gehouden. Henny is erheen geweest en doet verslag. Gijs van den Heuvel (tot voor kort opbouwwerker Sint Marten) heeft veel hand- en spandiensten geleverd. Thee en koffie voor het publiek
kon worden gezet in de Wereldwinkel. Veel Platformleden
hebben de dag bezocht, maar bijvoorbeeld ook wethouder
Van Eeten en burgemeester Krikke. Omdat het mooi weer
was, was de aanloop van publiek ook groot. Het Binnenstadskoor heeft twee keer opgetreden alsook de ‘Bucket percussieband’. De Wereldwinkelkraam heeft goede zakengedaan.
Doca heeft een special van de Info Arnhem Mondiaal aan de
dag gewijd die breed (o.a. college en raad) verspreid is. Volgend jaar herhaling van de dag (16 oktober).
Totale kosten van de dag: € 316,-. Alle groepen dragen bij in
de kosten, voor het Platform rest een bijdrage van € 145,(Kuifjes Corner heeft de kraamhuur betaald).
Tips uit de vergadering: volgende keer een heliumfles huren
i.p.v. de ballonnen zelf opblazen. Leukoplast om je vingers
voorkomt blaren van het ballonnen dichtknopen. Groter aangeven bij de kraam welke groepen zich manifesteren.’
Voor de verandering heeft dagblad de Gelderlander nu eens
wel aandacht voor deze publieksactiviteit. Onder de kop ‘Stichting Arnhem-Lima zichtbaar op
armoededag’ schrijft de krant op 10 oktober 2009: ‘Met een stand op het Land van de Markt,
hartje Arnhem, laat de Stichting Arnhem-Lima volgende week zaterdag van zich horen op
Wereldarmoededag. Bezoekers kunnen op 17 oktober informatie krijgen over de vroegere sloppenwijk Villa El Salvador, die de stichting dit jaar voor het twintigste achtereenvolgende jaar
financieel steunt. Het geld krijgt Arnhem-Lima via een subsidie van de gemeente Arnhem. Daarnaast kent de stichting donateurs. Ze ontvangt giften van bedrijven en particulieren en er worden op scholen geldinzamelingsacties gehouden. ‘Onze muntjesacties in de tijd dat de euro nog
niet bestond, kende bijna iedereen. Wij kregen na afloop van vakanties de resterende peseta’s,
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lires en franken. Dat leverde leuke bedragen op’, zegt Hans Suurmond, voorzitter van de Stichting Arnhem-Lima.
Met het geld zijn in Villa El Salvador scholen gebouwd en hutten van rieten matten vervangen
door stenen huizen. Daarnaast heeft de stichting vele projecten gefinancierd, zoals aidsvoorlichting, het opzetten van een voetbalcompetitie, lesboeken voor een bibliotheek en een keuken
voor een opvang van drugsverslaafden.’

Meer publiciteit
Maar daar blijft de publiciteit rond Wereldarmoededag niet bij, want in de editie van 16 oktober
2009 schrijft Harry van der Ploeg onder de kop ‘Verzet tegen armoede krijgt vaste vorm’ over
de opzet van de komende Dag tegen de Armoede: ‘Ze troffen op een dag in Arnhem een familie
aan die in huis op de kale vloer sliep. Ze vertellen over een jongen die blij is met zijn verjaardag in de vakantie. ‘Dan hoeft hij nooit op school te trakteren; zijn ouders hebben het geld
niet.’ Ze vertellen over ouderen die nooit hun huis uit komen. ‘Mensen bezuinigen op eten, verwarming, kleding en sociale contacten. Achter de geraniums vereenzamen is goedkoop.’
De armoede in Arnhem is onthutsend groot, vinden Nelleke Wijngaards-Serrarens en Margriet
Kok, leden van de Werkgroep Verzet tegen Armoede namens de diaconieën van de roomskatholieke en de protestantse kerk. ‘Van de gezinnen zit 13 procent onder de armoedegrens.
Veel daarvan is verborgen. ‘Armoede is een taboe. Mensen schamen zich, trekken zich terug.’
Het gebrek neemt ook toe, stellen Kok en Wijngaards. ‘Als gevolg van de kredietcrisis, met de
ontslagen die eraan komen. Mensen doen steeds vaker een beroep op charitas, de voedselbank,
de kledingbank, de meubelbank, de schuldhulpverlening.’
Vele organisaties strijden in Arnhem tegen de armoede.
Bij de steen des aanstoots bij de Walburgiskerk presenteerden ze zich voorheen vaak aan het publiek tijdens
Wereldarmoededag. Dit keer willen ze zich laten zien op
het Land van de Markt in het stadshart. Een geweldige
stap vooruit vinden ze de deelname van het Multicultureel Platform aan het verzet tegen armoede. ‘Onder de
allochtonen is de armoede het grootst. Taalproblemen
en analfabetisme spelen daarbij een belangrijke rol.
Daar loert ook het gevaar van gebrek dat van generatie
op generatie wordt doorgegeven.’
Maar op de dag zelf is het Multicultureel Platform de grote afwezige. Misschien is inderdaad het
taalprobleem dominant, maar meer waarschijnlijk is het de kloof tussen de autochtone en allochtone bevolking die er ondanks gemeentelijke inzet om tot integratie te komen, toe leidt dat er
van een gezamenlijk optreden op – laat staan van een gezamenlijk organiseren van – een Dag
van de Vrede of Wereldarmoededag niets terechtkomt.
Collega-journalist Rob van der Velden van dagblad de Gelderlander blikt in de editie van 19
oktober onder de kop ‘Armoede is geen ver-van-mijn-bed show’ terug op een geslaagde dag:
‘Aan belangstelling ontbrak het zaterdag niet bij de Werkgroep Verzet tegen Armoede. Tijdens
de Dag van de Armoede werd de stand op het Land van de Markt opvallend goed bezocht. En
niet alleen door weldoorvoede burgers met oog voor Fair Trade, maar ook door Arnhemmers
die zelf grote problemen hebben rond te komen.
’13 procent van de huishoudens in deze stad heeft een inkomen rond of onder de armoedegrens’, vertelt Margriet Kok, die als diaconaal consulente maar al te goed weet dat armoede
geen ver-van-mijn-bed show is. Als voorbeeld noemt ze een alleenstaande man die van een uitkering moet leven en na aftrek van alle vaste lasten nog twintig euro overhoudt om van te leven.
Vandaar dat de Werkgroep Verzet tegen Armoede in de stand ook informatie verstrekte over
extra subsidiemogelijkheden. Margriet Kok: ‘Armoede gaat ook over uitsluiting van werk, sport
of muziekles. Niet kunnen meedoen in de maatschappij is ook een vorm van armoede.’
Wilko van Loon van de Arnhemse wereldwinkel is zeer content met de grote belangstelling. ‘De
Dag van de Armoede was ooit een initiatief van de kerken, maar hier in Arnhem wordt het
inmiddels gedragen door een brede groep organisaties die strijden tegen armoede. En op deze
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manier laten we ons gezicht zien. Wat we wilden bereiken is voorbijgangers even te laten
stilstaan bij het armoedevraagstuk. Bij een gratis kopje koffie valt het oog dan als vanzelf op de
Fair Trade-producten die we aanbieden.’

Hoofdstuk 20

Microkredieten en Fair Trade
De opmerking van Bert Oostveen van de Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid tijdens de Platformbijeenkomst van 30 september dat er acht Millenniumdoelen zijn en geen twee, snijdt wel
degelijk hout en zal in de loop van de Millenniumcampagne tot 2015 nog met regelmaat
terugkomen. Hij reageert met zijn opmerking op de mededeling van Betty Jacobi, gemeentelijk
Millenniumcoördinator, dat de gemeente Arnhem haar focus richt op de Millenniumdoelen 7
(duurzaam leefmilieu) en 8 (hulp aan ontwikkelingsprogramma’s). Vooralsnog heeft het Platform met het plaatselijk vormgeven aan Wereldarmoededag het voortouw genomen waar het
gaat om de primaire doelstelling van de VN-campagne, namelijk armoedebestrijding. Maar we
zullen in latere hoofdstukken zien dat dit voorbeeld nauwelijks of geen navolging krijgt vanuit
het gemeentebestuur.
Waar mondiale armoedebestrijding wel op de eerste plaats komt, is bij Oikocredit Nederland dat
zich met het verlenen van microkredieten aan kleine
ondernemers in ontwikkelingslanden eveneens op het
standpunt stelt, dat het primair in de wereld dient te
gaan om armoedebestrijding als voorwaarde om tot gelijkheid en gelijkwaardigheid te komen. Met het verlenen van beginkapitaal met geen of een zo laag mogelijke rente, worden mensen in staat gesteld om op kleine, lokale schaal een begin te maken met een eigen bedrijfje of zaaigoed aan te schaffen om met landbewerking te kunnen beginnen. Uit de opbrengst wordt de lening terugbetaald die vervolgens weer
wordt ingezet voor een volgend initiatief.
Bertus Stevens, regiocoördinator Gelderland van Oikocredit Nederland, richt zich op 2 oktober
2009 hierover tot het Platform: ‘Oikocredit Nederland organiseert dit najaar in elke provincie
een debat over nieuwe wegen om wereldwijde armoede te bestrijden. De volgende onderwerpen
staan centraal: is ontwikkelingshulp achterhaald? Is microkrediet hét antwoord? Stoppen
vrouwen armoede? Op woensdag 28 oktober zal het debat plaatsvinden in het Provinciehuis
Gelderland, Markt 11 te Arnhem. Iedereen is welkom. De debatten zijn gratis. Men moet zich
wel vooral inschrijven.’
Dat inschrijven doen twee leden van het Platformbestuur en enkele jaren later zal Kees Tinga
zich bij het Platform melden als de vertegenwoordiger van de plaatselijke afdeling van Oikocredit Nederland.

Credo of krediet?
Ook de Raad van Kerken Arnhem komt in die oktobermaand met een initiatief op dit terrein.
Onder de titel Credo of krediet? organiseert de Raad op 24 oktober 2009 een conferentie in de
Opstandingskerk aan de Rosendaalseweg. Uit het programma van die dag: ‘In de cultuur van
onze dagen is de invloed van economisch denken en handelen overal dominant aanwezig. Ook
het domein van geloven en kerk-zijn ondergaat die invloed. Maar er ontstaat spanning wanneer
visioen en visie het moeten afleggen tegen vermogensbeheer en financieel beleid. Die laatste
zouden toch in dienst van geloofs- en beleidsvisie moeten staan en niet andersom? Kan het
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anders? Is het mogelijk dat de visie de begroting stuurt? Hoe kan een kerk het geld zijn plaats
wijzen, een dienstbare in plaats van een leidende rol geven?
Deze vragen worden behandeld door twee deskundigen die elk vanuit een eigen discipline over
de spanning tussen visie en geld hebben nagedacht. Rudolf Mees heeft aan de wieg gestaan van
de Triodos Bank waarin, op basis van gedachten uit de antroposofie, een eigen visie op geld in
praktijk wordt gebracht die – in deze crisistijd meer dan ooit – bewondering oogst. Hij is de
auteur van ‘Een andere kijk op geld’ (Christofoor,1986) en schreef nog kortgeleden over geld in
het tijdschrift Bres (nr.256). Andries Hoogerwerf is een gerenommeerd politicoloog die ook
kerkelijk betrokken is. Eén van zijn meest recente boeken is ‘De toekomst van het christendom:
van instituut naar beweging (Damon, Budel, 2007).’

Voortgang Werkgroep Fair Trade Gemeente Arnhem
Ook deelnemer aan Wereldarmoededag op 17 oktober was de Werkgroep Fair Trade Gemeente
Arnhem. Wanneer de oktobermaand aanbreekt heeft de werkgroep onder voorzitterschap van
Yvonne Renckens, zijn tweede nieuwsbrief uitgebracht waarin de voortgang van de campagne
wordt beschreven om van Arnhem een Fairtrade-gemeente te maken. De werkgroep zit bepaald
niet stil want voor 5 november is een workshop georganiseerd waarin samen met het energieagentschap SenterNovem en koffiebranderij Peeze gepoogd wordt om gemeentebesturen in omliggende dorpen te informeren over duurzaam inkopen. En twee dagen later, op 7 november, zal
samen met supermarkt Super de Boer en de Wereldwinkel een ‘Fair Trade Markt’ gehouden
worden in winkelcentrum Elderveld.
Over gebrek aan publiciteit heeft de werkgroep bepaald niet te klagen, want op 10 oktober zal
dagblad de Gelderlander opnieuw aandacht besteden aan de Fairtrade-campagne. Ditmaal is het
journalist Rob van der Velden die onder de kop ‘Ik wil de halve wereld redden’ initiatiefneemster Yvonne Renckens aan het woord laat: ‘In oktober vorig jaar ben ik gestopt als gewichtsconsulente. Na een tijdje niets gedaan te hebben, begon het te jeuken en moest ik gewoon iets
nieuws aanpakken. Toen ik op internet zag dat Arnhem, nota bene als Millenniumgemeente, niet
eens kandidaat Fairtrade Gemeente was, wist ik het. Dat moest veranderen.’
In samenwerking met de wereldwinkel richtte Yvonne Renckens een werkgroep op die Arnhem,
als het even kan volgend jaar al, moet promoveren tot een Fairtrade Gmeente. Fairtrade
Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat een gemeente bijzonder veel aandacht besteedt
aan eerlijke handel. Van bedrijven tot het café om de hoek, van school tot sportkantine, in
supermarkt en kledingzaak. Op dit moment dragen alleen Goes en Groningen die eretitel. Niet
alleen gemeenten, maar ook een dorp of een stad kan fairtrade worden.
Toen Yvonne Renckens haar plan aan kennissen en vrienden vertelde, reageerden die allesbehalve verrast: 'Ik wilde altijd al de halve wereld redden. Maar het mooie van fairtrade is dat het
eigenlijk weinig of niets met liefdadigheid te maken heeft. Wel met bewustwording over je eigen
voedings- en kooppatroon. Door als consument bewuster te winkelen kun je al veel doen tegen
armoede. Ik erger me altijd enorm als weer eens blijkt dat bij een of andere hulpactie geld aan
de strijkstok is blijven hangen of uiteindelijk helemaal
niet bij de hulpbehoevenden is aangekomen. Hoeveel
van alle miljoenen euro’s zijn nu daadwerkelijk ten
goede gekomen aan de slachtoffers van de Tsunami in
2004? Ik geef niets meer als ze bij mij komen collecteren, omdat ik er onvoldoende vertrouwen in heb dat
mijn geld op de juiste plek komt. Fairtrade vind ik een
veel beter middel omdat het structureel bijdraagt aan
vermindering van de armoede in de wereld.’
Nadat de verslaggever in zijn artikel nog eens
aangeeft wat de criteria zijn om als gemeente de status van Fair Trade-gemeente te verwerven,
komt Yvonne Renckens nog eenmaal aan het woord: ‘Gelukkig ondervinden we als werkgroep
veel steun van de gemeente. Wethouder Barth van Eeten heeft mij alle steun toegezegd en Betty
Jacobi (adviseur Particuliere Initiatieven van de gemeente, RvdV) zit zelfs in de werkgroep. Zij
gaf ook eerlijk toe dat Arnhem tot nog toe veel te weinig werk had gemaakt van haar status als
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Millenniumgemeente. De Millenniumdoelen één (terugdringing van de armoede) en acht (handelsbeperkingen voor derdewereldlanden opheffen) sluiten helemaal aan bij de filosofie van
fairtrade. We gaan de komende weken flink tamtam maken. Wat dat betreft komt het mooi uit
dat de wereldwinkel in Arnhem dit jaar precies veertig jaar bestaat. Op 7 november is er een
grote actie in de supermarkten en krijgen alle Arnhemmers die op huisnummer veertig wonen
een kleine attentie.’

Hoofdstuk 21

Twee decennia Stichting Arnhem-Lima
2009 is het jaar waarin Stichting Arnhem-Lima twintig jaar bestaat en dat vierde de stichting
met de uitgave van een boek (Parels van de zandvlakte) dat op 28 mei in Bezoekerscentrum
Sonsbeek werd gepresenteerd, zoals we in een eerder hoofdstuk hebben kunnen lezen. Ter
gelegenheid van deze presentatie kondigt Hans Suurmond, voorzitter van de stichting, aan dat
het bestuur een andere vorm van projectondersteuning voorbereidt. Sindsdien zijn enkele maanden voorbijgegaan zonder dat duidelijk is geworden wat die nieuwe koers gaat inhouden. Maar
in oktober wordt een tipje van de sluier opgelicht en wel in een artikel in dagblad De Gelderlander naar aanleiding van Wereldarmoededag. Onder de kop ‘Stichting Arnhem-Lima zichtbaar
op armoededag’ haalt de verslaggever voorzitter Hans Suurmond aan wanneer de geldinzamelingen voor de wijk Villa el Salvador in Lima aan de orde komen. Duidelijk wordt dat de stichting het geld op een andere manier gaat inzetten: ‘Wij willen af van de projectmatige aanpak.
We willen ons gaan focussen op drie projecten die we voor een aantal jaren gaan ondersteunen.
Op die manier kun je achteraf ook beter vaststellen wat het effect van de hulp is geweest.’
Welke drie projecten dat zullen worden, geeft Hans Suurmond nog niet prijs, maar wel in welke
richting daarbij gedacht moet worden: ‘We overwegen ons te richten op enerzijds jeugd en
jongeren en anderzijds vrouwen. Hun willen wij een duwtje in de rug geven om hen op weg te
helpen naar een baan die ze zelf creëren. Het gebrek aan werk is het grootste probleem.’
De koersverandering heeft uiteraard consequenties, want de projecten in Villa El Salvador die
door de jaren heen op steun uit Arnhem konden rekenen, zijn talrijk geweest, van keukengerei
voor drugsverslaafden en een bibliotheek tot de inrichting van schoolgebouwen en theaterondersteuning.

Dagblad de Gelderlander mee naar Lima
In de voorgaande hoofdstukken is de positie en de rol van dagblad de Gelderlander ten aanzien
van het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk al enkele malen aan de orde geweest. Gewezen
is daarbij op het monopolistische karakter van de nieuwsgaring en nieuwsverspreiding vanaf het
moment dat de twee dagbladen Arnhemse Courant en
de Gelderlander in november 2001 in één hand (het
uitgeversconcern Wegener) kwamen. Voorheen elkaars concurrenten was altijd bij een van beide redacties wel een open oor te vinden voor een thema in het
plaatselijk vredes- en ontwikkelingswerk. Na november 2001 is dat een stuk minder geworden en maakt
een centrale redactie uit wat nieuws is en wat niet.
De septembernieuwsbrief van Stichting ArnhemLima maakt echter melding van een uitzonderlijke situatie: ‘Eind oktober reist een groep vrijwilligers en donateurs van de Stichting Arnhem-Lima naar Peru. Zij gaan een kijkje nemen in
de wijk Villa El Salvador. Tijdens bezoeken aan tal van organisaties krijgen zij een beeld van de
ontwikkelingen in de wijk gedurende de afgelopen twintig jaar in het algemeen en de rol van de
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stichting daarbij in het bijzonder. Dagblad de Gelderlander zal volop aandacht besteden aan
deze reis. In een serie artikelen wordt belicht hoe de wijk Villa El Salvador zich heeft ontwikkeld en hoe Arnhem-Lima daarbij een rol heeft gespeeld. Houd dus vanaf eind oktober de
Gelderlander in de gaten voor een aantal mooie reportages uit Lima.’
De journalist in kwestie is Berrie van Helden en hij zal inderdaad voor een serie van drie
diepergaande artikelen over de situatie in de volkswijk van Lima zorgen. Zijn reis kondigt hij
alvast aan in de editie van 10 oktober 2009 van de krant. Onder de kop ‘Bouwen aan Villa El
Salvador’ gaat hij vooral in op de motivatie van voorzitter Hans Suurmond om zich nu al twee
decennia voor de Peruanen in deze krottenwijk in te zetten: ‘Het beeld van de duizenden
Peruanen die op een enorme kale vlakte in hutten van rieten matten en kartonnen dozen
woonden, laat hem niet los. ‘Hun situatie was uitzichtloos. Ik kon mij, toen ik daar was, niet
voorstellen dat de regering van Peru deze mensen, die werkelijk niets hadden, volkomen aan
hun lot overliet’, zegt Hans Suurmond. Hij is voorzitter van de Stichting Arnhem-Lima, die al
gedurende twintig jaar bezig is met het verbeteren van de leefomstandigheden van de 400.000
inwoners van Villa El Salvador. Dit is een van de 21 deelgemeenten van de hoofdstad Lima.
Op doorreis naar buurland Bolivia bezocht Suurmond in 1989 de toenmalige krottenwijk. ‘Ik
wilde iets meer van de stad Lima zien dan alleen het moderne centrum. Zo kwam ik bij toeval in
Villa El Salvador terecht. Ik had daar destijds nog niet van gehoord. Een taxichauffeur bracht
mij tot vlakbij de sloppenwijk. Hij durfde de buurt niet in te rijden.’
Enkele weken later woonde Suurmond uit pure interesse in Arnhem een informatieavond over
Peru bij. ‘Tot mijn stomme verbazing herkende ik de beelden die werden vertoond. Ik had daar
zelf gelopen. Misschien wel als enige uit de zaal. Dan zeggen ze nog: toeval bestaat niet’, zegt
Suurmond die volgende week zondag met een kleine delegatie voor de derde keer naar Peru
vliegt.’

Twintig jaar steun
In hetzelfde artikel blikt journalist Berrie van Helden terug op de ontstaansgeschiedenis van de
Stichting Arnhem-Lima: ‘Om de kloof tussen arm en rijk zichtbaar te maken werd in 1989 het
contact met de krottenwijk, waar destijds 200.000 mensen woonden, gelegd. Dat gebeurde op
initiatief van de toenmalige gemeenteraad.
Ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie Novib zorgde ervoor dat het geld op de goede
plaats terechtkwam en verstrekte geregeld informatie over het effect van de hulp. Dank-zij
de steun uit Arnhem wonen veel wijkbewoners
inmiddels in huizen van steen, zijn er scholen
gebouwd en hebben Peruanen verschillende
vormen van gezondheidsvoorlichting gehad.
‘Op die manier is voorkomen dat in Villa El
Salvador veel slachtoffers door de cholera zijn
gevallen.’
Voor veel Peruanen is de situatie minder uitzichtloos geworden. ‘Maar de geschiedenis
begint zich te herhalen. Villa El Salvador dijt uit. Er ontstaat aan de zuidelijke kant een nieuwe
buurt genaamd Parque Metropolitano. Wij hebben gehoord dat de bewoners daar in kartonnen
dozen en hutten van rieten matten wonen. Het voordeel voor hen is dat op een steenworp
afstand Peruanen wonen die weten hoe je een krottenwijk verandert in een normale woonwijk’,
zegt Hans Suurmond. De nieuwe buurt gaat hij bezoeken. ‘Het is denkbaar dat wij Parque
Metropolitano gedurende enkele jaren gaan steunen. Waarbij wij de inwoners door middel van
financiële steun in staat stellen hun buurt zelf op te bouwen en verder te ontwikkelen. Dat is het
uitgangspunt dat wij hanteren.’
Een verdere groei is volgens Suurmond niet mogelijk. ‘De zandvlakte raakt volgebouwd. Er
worden zelfs al huizen op de zandduinen bij het strand aan de Stille Oceaan gebouwd. En aan
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de andere kant is het gebied tussen Villa El Salvador en Lima ook volgezet met huizen. De
grenzen van de uitbreiding van de hoofdstad zijn bereikt’.’

Artikelenserie over Villa el Salvador
Dagblad de Gelderlander maakt zijn belofte waar en komt in de maanden oktober en november
inderdaad met een serie van drie artikelen over de leefsituatie in de Peruaanse wijk Villa El Salvador. Het eerste artikel verschijnt in de editie van 28 oktober 2009 onder de kop ‘Elke druppel
helpt in Peruaanse krottenwijk’ en journalist Berrie van Helden ziet met eigen ogen wat er van
de projectsteun door de Stichting Arnhem-Lima (een kwart miljoen euro over de afgelopen
twintig jaar) terecht gekomen is: ‘Een enkele straat in Oasis is verhard. Aan zo’n straat ligt een
basisschool met een houten bibliotheek die Arnhem-Lima mogelijk heeft gemaakt. ‘Onze
leerlingen maken er veel gebruik van’, zegt de directeur die Suurmond en Lemein uitbundig
bedankt. Even verderop staat een basisschool die met geld van de stichting is gebouwd. ‘Het
dak van het schooltje dat hier vroeger stond, was gemaakt van plastic zakken. Nu staat er een
stevig gebouw’, zegt Lemein.’Dankzij jullie is deze school nu een groot succes’, vertelt een
lerares die de les even onderbreekt.
De Nederlanders maken foto’s van de leerlingen en gaan op zoek naar de gaarkeuken, die de
stichting heeft bekostigd. Ze passeren straten vol zand-, puin- en afvalhopen. En dan doemt
opeens een eenvoudig gebouwtje op waar dagelijks enkele vrouwen koken voor circa tachtig
personen. ‘Elke dag haal ik hier een maaltijd. Ik heb het geld niet om zelf boodschappen te
doen’, zegt een oude vrouw.’
In het tweede artikel, ‘De hulp komt recht uit
jullie hart’, dat op 31 oktober 2009 verschijnt, gaat de verslaggever in op de onderlinge verhoudingen in de wijk en de (on)mogelijkheden om steun te verlenen aan de vele
projecten: ‘De delegatie krijgt een goed
beeld van de deelgemeente die die 400.000
inwoners telt. Ze maakt van de gelegenheid
gebruik een conferentie te beleggen met vertegenwoordigers van alle belangenorganisaties voor jongeren, gehandicapten, vrouwen
en ouderen. De opkomst is overweldigend.
‘Het liefst hoor ik uit de monden van de mensen zelf of de situatie is verbeterd. Ik ben tegelijkertijd wel bang dat ik veel gele enveloppen krijg. Daarin zitten de nieuwe aanvragen voor
steun uit Nederland. En aan de meeste kunnen wij helaas niet voldoen. Wij krijgen ook steeds
minder geld binnen’, zegt Hans Suurmond, voorzitter van Arnhem-Lima. Tijdens de lange zit bij
ontwikkelingsorganisatie Desco krijgen hij en penningmeester René Lemein schrijnende maar
ook positieve verhalen te horen. Een oudere constateert dat zijn leeftijdsgenoten, die de deelgemeente letterlijk uit het niets hebben opgebouwd, worden vergeten door de gemeente en hulpverleningsorganisaties.
Een gehandicapte vrouw houdt een warm pleidooi voor een initiatief dat Suurmond aanspreekt.
‘We willen twee of drie grote projecten voor enkele jaren steunen. Daar past dit niet binnen.
Maar we gaan kijken of we partners kunnen vinden’. Gehandicaptenorganisatie Trino wil een
restaurant beginnen voor mensen met en zonder handicap. ‘Het zou een geweldige doorbraak
zijn als zij dit voor elkaar krijgen. Dan zouden gehandicapten echt deel uit gaan maken van de
samenleving’, zegt Suurmond.’
Het derde en laatste artikel in De Gelderlander over de situatie in Villa El Salvador verschijnt op
13 november 2009 onder de kop ‘Hier raak je echt zwaar gedeprimeerd’. Journalist Berrie van
Helden en de delegatie die vanuit Arnhem de wijk bezoekt, worden met hun neus op de feiten
gedrukt in het gedeelte van de wijk waar een park was gepland maar dat door armen en woningzoekenden van Lima is beslag is genomen: ‘Wij krijgen heel weinig hulp, maar gaan niet bij de
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pakken neerzitten. We doen er alles aan om vooruit te komen. Iedereen draagt daar zijn steentje
aan bij’, zegt Jeri, een vrouw die actief is op het eenvoudige schooltje. Ze brengt de delegatie in
contact met Juan, die van pallets kasten en meubels maakt. ‘Hij is een vakman en draagt zijn
kennis over op iedereen die dat wil.’
Even verderop vraagt Louis aandacht voor de adolescenten. ‘Zij vervelen zich hier stierlijk. Er
is voor de jeugd niets te doen. En dat levert problemen op. In onze wijk zijn opvallend veel
meisjes van dertien en veertien zwanger.’ Met een vragende blik kijkt Louis naar Hans Suurmond, voorzitter van Arnhem-Lima. Louis komt niet met een concreet verzoek. ‘Wij zullen in
overleg met Desco bekijken hoe we hier hulp kunnen bieden. De jongeren zullen echter zelf met
voorstellen moeten komen’, zegt Suurmond.’

Terugblik op de reis naar Lima
In de novembernieuwsbrief van Stichting Arnhem-Lima wordt teruggeblikt op het bezoek van
de Arnhemse delegatie aan Villa El Salvador. De artikelenserie van Berrie van Helden wordt
erin samengevat, maar ook wordt kort verslag gedaan van het bezoek van de delegatie aan het
bestuur van de deelgemeente Villa El Salvador: ‘De groep Arnhemmers is officieel ontvangen
op het gemeentehuis door het college van B&W. Tijdens deze ontmoeting ontving ontving Hans
Suurmond de erepenning van de gemeente
Villa El Salvador in de stad Lima uit han-den
van burgemeester Jaime Zea Usca. Het feit
dat de stichting Arnhem-Lima de ge-meente
al gedurende twintig jaar steunt, was voor de
burgemeester reden om het Arnhemse bezoek
in het zonnetje te zetten. ‘Beschouw deze erepenning als een erkenning voor twintig jaar
vriendschap en solidariteit’, zei Zea Usca.’
Maar hoe verder?, is na al het voorgaande de
prangende vraag. Hoe dient de nieuwe vorm
van projectsteun die de Stichting ArnhemLima voor ogen staat, vorm te krijgen? De
novembernieuwsbrief van de stichting komt
met het langverwachte antwoord: ‘Tijdens het bezoek aan Villa El Salvador hebben de bestuursleden René Lemein en Hans Suurmond gesproken met buurtleiders en vertegenwoordigers van
tal van organisaties uit de wijk. ‘Aan de hand van deze gesprekken kunnen we concluderen dat
de inwoners zelf ‘onderwijs’ als belangrijkste aandachtspunt voor de komende jaren beschouwen. In veel gevallen zijn er schoolgebouwen, maar is de kwaliteit van het onderwijs slecht.
Onderwijs wordt beschouwd als belangrijke sleutel om toegang te krijgen tot een beter leven’,
aldus Hans Suurmond.
De komende periode worden voorstellen voor nieuwe projecten geschreven door diverse organisaties in Villa El Salvador. ‘De theatergroep Arena Y Esteras gaat aan de slag met kinderen
en jongeren uit de wijk en wil daarbij samenwerken met andere organisaties en met scholen. We
zijn erg benieuwd naar hun concrete uitwerking hiervan’, aldus René Lemein.
Ook is een projectaanvraag te verwachten van ouderenorganisaties, die tot nu toe geen enkele
steun hebben ontvangen, noch van de overheid, noch vanuit het buitenland. Een organisatie
voor mensen met een handicap, Trino, is al eerder door Stichting Arnhem-Lima gesteund. Nu
hebben ze een aanvraag ingediend voor een restaurant waar mensen met een handicap gaan
koken en bedienen. ‘Mensen met een handicap zijn compleet ‘onzichtbaar’. Met dit restaurant
kunnen ze naar buiten treden. Dat is ontzettend belangrijk voor deze doelgroep’, vindt Hans
Suurmond. ‘We willen bekijken of er in Arnhem organisaties zijn, die zich willen verbinden aan
deze beide laatste doelgroepen. Tenslotte is mogelijk een aanvraag te verwachten voor een
jongerenproject in de buurt Parque Metropolitano. Voor jongeren zijn er in dit armste deel van
de wijk helemaal geen activiteiten voorhanden. ’Het was stimulerend om te zien dat ze desondanks niet bij de pakken neer gaan zitten, maar bijvoorbeeld meubels gaan maken van afvalhout.’
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Publiciteit door Doca
Het twintigjarig jubileum van Stichting Arnhem-Lima en de serie artikelen over het werk door
de stichting in dagblad de Gelderlander, zijn voor de stichting Doca aanleiding om er een
special aan te wijden in de maandelijkse serie Info Arnhem Mondiaal.
Omdat veel abonnees van deze Info zich geen abonnement op
een krant kunnen permitteren en zo de artikelenserie van journalist Berrie van Helden dreigen te missen, wordt zijn artikelenserie integraal in deze uitgave opgenomen. Samen overigens
met een zogeheten briefadvies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) met als titel ‘Ontwikkelingssamenwerking, nut en noodzaak van draagvlak’. In deze korte nota, gericht aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt een lans gebroken voor projectsteun
die zich baseert op zelfwerkzaamheid van de steun ontvangende partij en het werk dat daarbij door Nederlandse – en vaak
plaatselijke – ontwikkelingsorganisaties als Stichting ArnhemLima wordt verricht.
In deze special is overigens ook een terugblik op Wereldarmoededag opgenomen inclusief een bescheiden fotoreportage van die dag.

Hoofdstuk 22

Veertig jaar Wereldwinkel Arnhem
Baas boven baas: stond Stichting Arnhem-Lima in oktober 2009 stil bij het twintigjarig bestaan
van de organisatie, een maand later wordt het veertigjarig bestaan gevierd van Wereldwinkel
Arnhem. Om de inwoners van Arnhem te betrekken bij het feestje, heeft het bestuur van de
wereldwinkel een origineel cadeautje bedacht. Wilko van Loon, voorzitter van het bestuur in
zijn rondzendbrief: ‘Wie jarig is, trakteert! Van deze typisch ‘westerse’ gewoonte kunt u bij ons
vier weken flink profiteren. Wereldwinkel Arnhem geeft namelijk één maand lang schitterende
cadeautjes weg. Stuk voor stuk mooie en bijzondere Fair Trade artikelen, afkomstig van kleine
producenten uit verre landen. Maar let op: wie het eerst komt, die het eerst maalt. De
wereldwinkels in Nederland bestaan in 2009 40 jaar. Wereldwinkel Arnhem was één van de
pioniers en viert dit jubileum dus volop mee. En alsof dat nog niet genoeg is, zijn we dit jaar
ook nog eens voor de derde keer uitgeroepen tot beste cadeauwinkel van Nederland! Meer dan
één goede reden voor een feestje dus! En dat vieren we met u!
Alle inwoners van Arnhem die op nummer 40 wonen, vallen in de prijzen. U dus ook! Van
zaterdag 7 november 2009 tot en met zaterdag 21 november kunt u in onze winkel een cadeautje
komen uitzoeken. Helemaal vrijblijvend. We hebben 40 verschillende jubileumcadeautjes geselecteerd. Allemaal ambachtelijk geproduceerd en volgens eerlijke handelscriteria ingekocht.
Laat u verrassen door ons prachtige aanbod en maak kennis met de veelzijdige wereld van Fair
Trade! U vindt onze winkel aan de Kortestraat 20 in het centrum. Neemt u als u komt wel deze
brief mee?’

Veertig jaar Wereldwinkelwerk
Het moge duidelijk zijn uit de tekst van de brief van het Wereldwinkelbestuur: de tijd van de
bescheiden Wereldwinkelier die tussen de pakken Max Havelaar-koffie rijen boeken had staan
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over de bevrijdingsstrijd in Derde Wereldlanden en waar de muren vol hingen met affiches
tegen apartheid en wapenhandel is definitief voorbij. De wervende taal van de hedendaagse
wereldwinkel doet niet onder voor die in de eerste de beste PR-brochure van een lifestyle-firma.
Gerda van der Sluijs, sinds de beginjaren 90 lid van het Arnhemse Wereldwinkelbestuur en in
het Platform Arnhem Mondiaal de Oxfam Novib/Unesco-groep vertegenwoordigend, formuleert
op 29 oktober haar eigen terugblik op veertig jaar Wereldwinkelwerk: ‘Op initiatief van de
afdelingsraad van Kerk en Vrede werd in 1968 een Arnhems IKV opgericht als een commissie
van de Arnhemse Raad van Kerken. Deze kreeg ook ontwikkelingssamenwerking als taak.
Vanuit het IKV kwam een vertegenwoordiger in
de Novib/Unesco-groep Arnhem.
In 1969 had de Vredesweek een dubbel thema:
geen spreiding van kernwapens maar spreiding
van welvaart. Het IKV wilde een grote manifestatie organiseren maar kwam niet voor subsidie
in aanmerking. De gemeente zocht samenwerking met Novib/Unesco waardoor er wel subsidie werd verkregen. Hierdoor kwam er een grote manifestatie. Hierbij stonden verkoopstands
en infostands. Novib/Unesco-groep Arnhem was er met een infostand maar ook met een stand
met de verkoop van producten van huisnijverheid uit de Derde Wereld en rietsuiker.
In september 1969 werd besloten voorlopig te starten met kraamverkoop op straat en in de kerken. Dit was het ontstaan van het Wereldwinkelwerk in Arnhem. Nu nog een pand. Men voerde
hiervoor actie bij het gemeentebestuur. Hierop gaf de gemeente het pand Kortestraat 20 aan
Novib/Unesco ten gebruike. Op 16 april 1971 werd het pand officieel in gebruik genomen.
Op 19 maart 1971 werd de Wereldwinkel-werkgroep van Novib/Unesco omgezet in een stichting Wereldwinkel Arnhem. In het bestuur van de Wereldwinkel kwamen twee vertegenwoordigers van Novib/Unesco-groep Arnhem en twee bestuursleden werden door de vrijwillige
medewerk(st)ers aangewezen (zie statuten). De heer en mevrouw Onderstal zijn hierbij vanaf
het begin betrokken geweest en zeer actief gebleven voor het Wereldwinkelgebeuren, ‘De
Wereldwinkel Arnhem’.
In 1995 is het pand gerestaureerd/opgeknapt en is de Wereldwinkel feestelijk heropend.
In 1997 vierden wij in het gemeentehuis te Arnhem het 25-jarig bestaan van de Stichting
Wereldwinkel.
De Stichting Vrienden van de Wereldwinkel heeft zich ingezet voor de Wereldwinkel Arnhem.
De Wereldwinkel en de Novib/Unesco-groep Arnhem verzorgden een Wereldwinkel Bulletin. In
2004-2005 is dit gestopt door de ziekte en het overlijden van mevrouw Onderstal. Ook de heer
Onderstal is in 2005 overleden.
In 2007 werd besloten tot transformatie van de Wereldwinkel. Op 22 maart 2008 is de getransformeerde Wereldwinkel feestelijk heropend. Het resultaat is een schitterende winkel waarin
artikelen op een mooie manier gepresenteerd worden.
In al deze 40 jaar hebben zich vele vrijwilligers ingezet voor het Wereldwinkelwerk en daardoor
is bereikt: een Wereldwinkel in de Kortestraat 20 te Arnhem waarop men trots mag zijn.’

Publiciteit door Doca
Net als het geval was bij het twintigjarig jubileum van Stichting
Arnhem-Lima, is ook het veertigjarig jubileum van Wereldwinkel
Arnhem aanleiding voor de stichting Doca om er een special aan te
wijden in de maandelijkse serie Info Arnhem Mondiaal.
Deze special verschijnt in november 2009 en besteedt niet alleen
aandacht aan dit jubileum, maar ook aan de Fair Trade Week die
van 29 oktober tot 7 november in Arnhem wordt gehouden (waarover in het volgende hoofdstuk meer).
Behalve een fotoreportage over beide hoogtepunten, is in deze uitgave ook een serie artikelen van het dagblad Trouw over de achterArnhem Mondiaal
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gronden van fairtrade opgenomen. Trouw bracht de artikelen uit met het doel om gedurende de
Fair Trade Week de aandacht te vestigen op de noodzaak van eerlijke wereldhandel.

Hoofdstuk 23

Fair Trade Week en Cities for Life 2009
Wanneer het Platform op 23 december voor het laatst in 2009 bijeenkomt, wordt teruggeblikt op
het voorbije jaar en worden plannen gesmeed voor 2010.
Voor de leden is 2009 een enerverend jaar geworden met als hoogtepunt de toetreding van de
gemeente Arnhem tot de Millenniumgemeenten in Nederland. Een initiatief weliswaar van
GroenLinks in de gemeenteraad, maar mede gerealiseerd door het Platform met daarin een
hoofdrol voor de stichting Doca die niet alleen zorgde voor een overzicht van tien jaar Millenniumactiviteiten in Arnhem, maar ook een jaar lang het secretariaat van de Millenniumwerkgroep voerde. Bovendien zorgde de stichting voor de contacten met het mediabedrijf LokaalMondiaal die de film Arnhem op weg naar 2015 produceerde.
2009 was ook het jaar waarin bij de Dag voor de Vrede werd stilgestaan met daarin een
hoofdrol voor de Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid van Bert Oostveen en Kerk en Vrede met
Johannes Kon als de centrale vertegenwoordiger. En vervolgens werd een maand later Wereldarmoededag georganiseerd waarbij behalve het Platform ook tal van andere Arnhemse organisaties met elkaar samenwerkten.
Maar 2009 was ook het jaar waarin na het vertrek van secretaresse Juuke Schoorl, definitief gestopt werd met het zoeken naar administratieve krachten. De tijd en de energie die daarmee gepaard gingen, trok een te zware wissel op de besturen van Platform en Stichting Arnhem-Lima.
En verder was 2009, zoals we in de voorgaande paar hoofdstukken zagen, het jaar van de
jubilea: twintig jaar Stichting Arnhem-Lima en veertig jaar Wereldwinkel. Beide Platformorganisaties hebben veel werk gestoken in hun festiviteiten.
Een organisatie die tot spijt van de Platformleden geen deel is gaan uitmaken van het Platform
is de Werkgroep Fair Trade Gemeente Arnhem. Uiteraard is de werkgroep door het Platformbestuur daartoe uitgenodigd en heeft werkgroeplid Corrie van der Sar een van de Platformvergaderingen bezocht om zich op deelname te oriënteren. In september laat voorzitter Yvonne Renckens echter weten uit tijdgebrek geen mogelijkheid te zien om tot het Platform toe te treden.

Fair Trade Week
Dit laatste is goed voorstelbaar wanneer de vierde week van oktober aanbreekt en de Fair Trade
Week van start gaat. Op de gemeentepagina van het weekblad De Arnhemse Koerier van 4
november 2009 wordt er – dankzij gemeentelijk Millenniumcoördinator Betty Jacobi – uitgebreid bij stilgestaan: ‘Deze week is het Fair Trade
Week. Maar wat is fair trade nu eigenlijk? En hoe
kun je het herkennen? De gemeente Arnhem is
Millenniumgemeente en dat houdt in dat de gemeente onder meer meewerkt aan het stimuleren
van eerlijke handel. Dit is een van de Millenniumdoelen die de VN heeft vastgesteld om wereldwijd
de armoede te bestrijden. Daarom deze week aandacht voor fair trade!
Wat is fair trade? Fair trade betekent letterlijk
eerlijke handel. Het is erop gericht om producten
op de markt te brengen waarvoor een eerlijke prijs wordt betaald aan de producent in het land
van herkomst. Fair trade betekent dat bijvoorbeeld koffieboeren, cacaoboeren of bananenArnhem Mondiaal

761

Stichting Doca

boeren in Zuid-Amerika, Azië of Afrika een eerlijke prijs krijgen voor hun exportproducten. Fair
trade staat hiermee voor een gelijkwaardige en duurzame manier van handeldrijven. Fair trade
zegt niet alleen iets over de prijs, maar ook over de wijze van produceren. Zo gelden er strenge
milieueisen en worden de mensenrechten nageleefd.
Hoe herken je fair trade? Er worden veel fair trade producten verkocht in Arnhem. Maar hoe
kunt u ze herkennen? Om u een handje te helpen, geven wij hier een overzicht van fair trade
(keur)merken. De gemeente Arnhem werkt al met verschillende fair trade producten, zoals
koffie, maar wil dat in de toekomst verder uit gaan breiden. Maakt u ook de keuze voor fair
trade?’
Onder het gemeenteartikel prijkt een lijst met namen en logo’s, uitgesplitst op artikelsoort als
hout en papier, vis, kleding, cadeaus en bloemen en planten.
De Werkgroep Fair Trade Gemeente Arnhem maakt zelf in de betreffende week een rondgang
door de binnenstad om bij winkels die voldoen aan de criteria van Fair Trade certificaten uit te
delen. Een sticker op de winkeldeur of het etalageraam met het logo van Fair Trade benadrukt
de instelling van de winkelier. Zo krijgen in die Fair Trade Week van 2009 de CopyShop in de
Nieuwstad (gebruik van milieuvriendelijk geproduceerd kopieerpapier), het lunchcafé Manu aan
de Wielakkerstraat (Max Havelaar producten) en KindLeefSteil aan de Beekstraat, The Body
Shop aan de Jansstraat en de Inspiratiewinkel aan de Nieuwstad, alle vanwege de verkoop van
Fair Trade-artikelen, een dergelijk certificaat.

Ondersteuning door Doca
Dat actievoeren geld kost, ervaart echter ook de Werkgroep Fair Trade Gemeente Arnhem en
besloten wordt om een subsidie aan te vragen bij de gemeente Arnhem. Als Millenniumgemeente heeft Arnhem daar ook budget uit de algemene middelen voor gereserveerd. Maar dan blijkt
de realiteit weerbarstiger dan de theorie en met name bureaucratischer. Want weliswaar is de
gemeente niet afwijzend ten aanzien van een subsidieverstrekking, maar dat kan alleen wanneer
de aanvrager een rechtspersoon is en dat is de werkgroep niet. Goede raad is duur, want om een
vereniging of stichting te kunnen worden, dient een
notaris in de arm te worden genomen, een handeling
die door de betreffende beroepsgroep als uiterst
veeleisend en dus kostbaar wordt voorgesteld. Het
geld om een notaris te betalen heeft de werkgroep
dus niet, waardoor zich een klassieke Catch 22situatie aftekent: de gemeente kan wel maar mag
niet en de werkgroep wil wel maar kan niet. Yvonne
Renckens van de werkgroep en Ed Bruinvis van de
stichting Doca treden in november met elkaar in
overleg om te bezien hoe deze patstelling doorbroken kan worden. Doca heeft het jaar ervoor immers een bedrag van € 6.000 van de gemeente
ontvangen voor een jaar lang secretariaatswerk voor de Millenniumwerkgroep. Dat geld is
echter niet door Doca verloond, maar op een daartoe in het leven geroepen steunfonds bij de
Triodos Bank gestort. Van dat geld zijn vervolgens de filmkosten voor Arnhem op weg naar
2015 betaald in de vorm van een lening aan het Platform Arnhem Mondiaal, immers de formele
opdrachtgever van de film. Van dat uitgeleende geld is het meeste echter weer door het Platform
terugbetaald uit de subsidie van € 5.000 die het Platform jaarlijks van de gemeente ontvangt. Na
intern overleg bij Doca wordt op 12 december besloten de notariskosten aan de Werkgroep Fair
Trade Gemeente Arnhem voor te schieten, met de afspraak dat het bedrag uiterlijk april 2010
wordt terugbetaald. En wel uit de subsidie die de werkgroep – na tot een stichting te zijn ‘gepromoveerd’ – van de gemeente Arnhem ontvangt, een afspraak waar de werkgroep zich keurig aan
houdt.
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Cities for Life
Na zich in 2008 aangesloten te hebben bij de mondiale campagne Cities for Life heeft de gemeente Arnhem – met wethouder Barth van Eeten als de betrokken bestuurder – de toezegging
gedaan dat er jaarlijks op gemeentelijke inzet kan worden gerekend bij de organisatie van de
gedenkdag op 30 november. Zo ook op 30 november 2009 wanneer deze gedenking dus voor de
tweede keer in Arnhem wordt gehouden. Uit het persbericht voor die dag: ‘Na een redelijk succesvolle manifestatie op 30 november vorig jaar is er ook dit jaar weer een korte bijeenkomst
ter gelegenheid van deze wereldwijde actie tegen de doodstraf, Cities for Life, zoals die ooit gestart is door de San Egido gemeenschap in Italië.
Ditmaal vindt deze actie plaats op maandag 30 november van 18.15 tot 18.45 uur bij het Stadhuis tegenover het Paleis van Justitie voorafgaand aan de Politieke Maandag diezelfde avond.
Klaas Touwen van de Zaterdagavondkerk opent de bijeenkomst om het doel van de actie uiteen
te zetten. Er zijn twee sprekers: Yvonne Smit (Amnesty International groep Arnhem) en Winifred
Gimbel (COC Arnhem). Als afsluiting wordt de (van Sonsbeek) bekende ‘Compassievlag’
gehesen.
De activiteit betreft een gezamenlijk initiatief van de
gemeente Arnhem, de Zaterdagavondkerk, COC,
Amnesty International Arnhem, Platform Arnhem
Mondiaal en de Raad van Kerken Arnhem. Guus
Tangelder en zijn Big Band ondersteunen het geheel
met muzikale intermezzo’s.
N.B.: De gemeente Arnhem die ook nu weer (in de
persoon van wethouder Barth van Eeten) de trekker
van het geheel was, verzorgt de faciliteiten alsmede de catering (koffie en thee na afloop van de
manifestatie).’
Goed nieuws valt er op die 30 e november gelukkig ook te melden, want Yvonne Smit van Amnesty-Arnhem vertelt de aanwezigen dat de doodstraf uit het wetboek van steeds meer landen
verdwijnt: ‘Toen Amnesty International in 1977 haar eerste acties hiertegen voerde, hadden 16
landen de doodstraf voor alle misdrijven afgeschaft. Inmiddels zijn dat er 94. 139 landen hebben de doodstraf geheel of gedeeltelijk afgeschaft en 10 landen hanteren deze alleen nog voor
misdrijven gepleegd in oorlogstijd. In 35 landen is het in praktijk afgeschaft, wat inhoudt dat ze
al tien jaar niet meer wordt voltrokken. Er is dus een duidelijke, mondiale trend te zien, met als
meest recente feestje de algehele afschaffing van de doodstraf in Togo op 23 juni van dit jaar!’

Terugblik
Op de bewuste Platformvergadering van 23 december wordt ook op de bijeenkomst rond Cities
for Life teruggeblikt: ‘Aris, Henny, Yvonne en Ed waren aanwezig, met daarnaast nog ± 35 andere personen. Ook enkele raadsleden zijn geweest, maar – ten gevolge van een drukke gemeenteraadsvergadering – hebben we de rest van de doelgroep gemist. Het idee om het compact in
een half uur te doen was prima. De leerlingen van de muziekschool (Domein) gaven een goede
muzikale ondersteuning. Behalve initiatiefnemer Klaas Touwen hebben Yvonne namens Amnesty-Arnhem en Winifred Gimbel namens COC-Arnhem een toespraak gehouden (voor hun teksten
zie de Info Arnhem Mondiaal van november). Volgende keer niet meer zo’n grote lichtmast (en
lawaaierig aggregaat) neerzetten. In 2010 vindt de manifestatie mogelijk met ondersteuning van
het Binnenstadskoor plaats. Barth van Eeten verwacht dat de gemeente dit initiatief zal blijven
faciliteren.’
Het plan om in 2010 opnieuw bijeen te komen rond dit thema wordt opgenomen in een wel zeer
ambitieus werkplan voor dat jaar, waarin maar liefst zeven momenten door het jaar heen in aanmerking komen om er een publieksactiviteit omheen te organiseren, variërend van een presentatie van groepen die actief zijn in de Millenniumcampagne tot het deelnemen aan speciale VNdagen als de VN-dag tegen geweld tegen vrouwen en de Dag van Geweldoos Verzet. En uiteraard opnieuw een Wereldarmoededag en de Dag van de Vrede.
Wat er van dit plan in de praktijk in 2010 terechtkomt valt te lezen in het volgende deel.
Arnhem Mondiaal
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Deel 18
2010 - 2011
Waarin de gemeente Arnhem een nieuw antidiscriminatiemeldpunt krijgt en het Platform gaat samenwerken
met andere organisaties in de stad
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Hoofdstuk 1

Start Art. 1 Gelderland-Midden
Na enkele jaren van voorbereiding (op 2 mei 2007 overhandigde Amnesty-Arnhem het landelijk
rapport Nederlandse gemeenten bestrijden discriminatie nauwelijks aan het gemeentebestuur
van Arnhem), vindt dan eindelijk op 20 januari 2010 in het Provinciehuis de startbijeenkomst
plaats van Art. 1 Gelderland-Midden. Namens het Platform gaan voorzitter Ed Bruinvis en Amnesty-lid Yvonne Smit naar de bijeenkomst. Uit de uitnodiging van 18 december 2009: ‘In januari a.s. start de Stichting Art.1 Gelderland-Midden met haar werkzaamheden in Arnhem. Dat
willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Op woensdag 20 januari 2010 willen wij met alle betrokkenen bij onze stichting graag stilstaan bij de oprichting. Uw aanwezigheid bij de feestelijke
Kick Off stellen wij dan ook zeer op prijs.’
Het programma voor die middag toont de gebruikelijke elementen: kennis opdoen en delen, kennismaking met de mensen achter de organisatie en
‘netwerken tijdens een hapje en een drankje’. In het
vorige deel kwam echter de controverse tussen de
buurgemeenten Arnhem, Ede en Wageningen ter
sprake waar het ging om de verdeling van de
subsidie voor dit nieuwe initiatief. Hoe die strubbelingen zijn afgelopen komt zijdelings aan de orde
op de achterzijde van de uitnodiging van Art. 1:
‘Vanaf 1 januari 2010 gaat ADB Ede-Wageningen
door als regionale Stichting Art. 1 Gelderland-Midden. De acte van wijziging is op 23 november door de notaris afgegeven. Het stichtingsbestuur staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Financiële relaties van de stichting krijgen de statuten en het inschrijfbewijs van
de Kamer van Koophandel binnenkort per mail toegestuurd.’
Maar hoe zit het dan met de aankondiging dat Art. 1 Midden-Gelderland in Arnhem zou worden
gevestigd en wel in het Stadskantoor aan de Eusebiusbuitensingel 53? Daarover valt op de achterzijde van de uitnodiging het volende te lezen: ‘Het nieuwe kantoor in Arnhem wordt vanaf 1
januari de uitvalsbasis voor de medewerkers van Art. 1 Gelderland-Midden. Het kantoor beschikt over spreekkamers waar melders hun intake kunnen krijgen. Een intake is ook altijd mogelijk op een locatie van de gemeente waar de melder woont.’
Het wordt er allemaal niet duidelijker op wanneer in de toelichting de personele functies aan de
orde komen: ‘De klachtenbehandelaar, voorlichtster en administratief medewerkster van ADB
Ede-Wageningen zijn bereid om hun dienstverband voort te zetten binnen de nieuwe stichting.
Inmiddels heeft de stichting ook een nieuwe directeur, die per 1 januari a.s. in dienst treedt.
Hiermee is de personele bezetting van Art. 1 Gelderland-Midden op sterkte.’
Er wordt dus blijkbaar een organisatorisch onderscheid gemaakt tussen lokale loketten, de
zogeheten frontoffice (zowel in Arnhem als in Ede-Wageningen), en een backoffice (Arnhem):
‘De gemeentes hebben de afgelopen periode gewerkt aan het inrichten van de lokale loketten
(‘frontoffices’). De meeste gemeentes combineren de loketten met andere loketfuncties zoals de
publieksbalies. De adressen en openingstijden van de publieksbalies zullen worden vermeld op
de website van Art. 1 Gelderland-Midden. In november is in Ede een drietal trainingen georganiseerd waar een groot deel van de gemeentes loketmedewerkers heeft laten scholen.’
Het lijkt erop of met deze gemeentelijke onderverdeling de gemoederen wat zijn gesust, maar
voor de neutrale buitenstaander wordt het er allemaal niet eenvoudiger op, terwijl dat toch juist
de bedoeling was van het dekkend netwerk dat de landelijke overheid voor ogen stond.
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Aankondiging nieuw beleid NCDO
Wanneer de Platformleden elkaar op 3 februari voor het eerst in het nieuwe jaar treffen, wordt
dan ook niet lang stilgestaan bij de startbijeenkomst van Art. 1. Het onderwerp komt in de notulen slechts als een bestuursmededeling aan de orde. Blijkbaar nemen de aanwezigen genoegen
met het feit dat er na drie jaar vergaderen en ruziën eindelijk een nieuw gemeentelijk anti-discriminatiebeleid in Arnhem is.
Waar tijdens deze vergadering evenmin bij wordt stilgestaan is de melding dat het Platform een
brief van het NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame
Ontwikkeling) heeft ontvangen waarin de organisatie een jubileumviering aankondigt. Toch zou
deze brief te denken moeten geven, want er staat veel meer in dan die aankondiging. Op 12
januari 2010 schrijft Jos van Gennip, voorzitter van het NCDO, in zijn rondzendbrief namelijk:
‘In tegenstelling tot voorgaande jaren organiseert NCDO dit jaar geen Jaardag. Wel kunt u
later dit jaar een uitnodiging verwachten voor de viering van ons 40-jarige bestaan. Dat moet
het moment worden waarop we onze nieuwe taken, onze
plannen en onze positie met u willen bespreken. Tezelfdertijd hopen we dat er dan voldoende duidelijkheid is geschapen en hoe de taken – die wij niet meer zullen vervullen –
kunnen worden opgepakt.’
Blijkbaar is er op ministerieel niveau een en ander gaande
dat verstrekkende gevolgen zal hebben voor doel en werkwijze van dit adviesorgaan voor het regeringsbeleid. En
blijkbaar weet het bestuur van het NCDO daar ook nog niet
het fijne van, alleen dát er sprake zal zijn van een ingrijpende beleidswijziging.

Beleidswijziging NCDO een feit
Pas twee jaar later, in februari 2012, zal duidelijk worden wat die in 2010 aangekondigde beleidswijziging in de praktijk inhoudt. In de publicatie Mondiaal burgerschap, van draagvlak
naar participatie wordt het dan inmiddels uitgekristalliseerde nieuwe beleid van het NCDO
toegelicht. Directeur Frans van den Boom in zijn voorwoord van de uitgave: ‘Deze publicatie is
een markeringspunt voor NCDO; een markeringspunt waarbij de nadruk niet meer ligt op
draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking, maar op de relatie tussen mondiale ontwikkelingen
en - mondiaal - burgerschap. Maar wat is mondiaal burgerschap nu precies? ‘Mondiaal’ verwijst in ieder geval naar iets dat verder reikt dan onze landsgrenzen en ‘burgerschap’ heeft te
maken met de relaties en verwachtingen tussen de individuele burger en de samenleving. In het
huidige debat over internationale samenwerking is de focus verschoven van ‘problemen en uitdagingen daar’ naar ‘problemen
en uitdagingen hier én daar’. Het gaat om vraagstukken op het
gebied van armoede, duurzame en rechtvaardige groei, beschikbaarheid en toegang tot water, voedsel, energie, onderwijs en gezondheidszorg, en bedreiging van milieu en biodiversiteit. Het besef begint te groeien dat het oplossen van deze grote, hedendaagse vraagstukken een gemeenschappelijke, mondiale verantwoordelijkheid is. Nu de wereld steeds meer verweven, onderling afhankelijk en kwetsbaar wordt, zijn we gelijktijdig burgers van
verschillende naties en van één wereld waar het lokale en het
mondiale verbonden zijn. Dit besef is niet nieuw – onder meer
Socrates en Diogenes definieerden zichzelf al als wereldburger –
maar het behoeft continu nieuwe invulling. In deze publicatie verkennen we het begrip mondiaal burgerschap aan de hand van de
meest relevante, veelal wetenschappelijke literatuur. Deze verkenning vormt de komende jaren
de basis voor de uitvoering van de programma’s van NCDO op het gebied van onderzoek,
deskundigheidsbevordering en kennisverspreiding.’
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Het Platform zal zich nog weer twee jaar later (in mei 2014) inspannen om dat streven naar
mondiaal burgerschap mede gestalte te geven door zich aan te sluiten bij de campagne De
Democratiefabriek van de Stichting Vredeseduatie. Maar inmiddels is dan de band die tussen
NCDO en Platform in de periode 1999-2002 is ontstaan door jaarlijks mee te doen aan de
Lokale Duurzaamheidsspiegels, al een heel stuk losser geworden.

Hoofdstuk 2

Een voorjaar vol acties
Waar wel uitgebreid bij wordt stilgestaan tijdens die februaribijeenkomst van het Platform, zijn
de gezamenlijke activiteiten die in dit nieuwe jaar op de rol staan. Uiteraard laten deze plannen
onverlet dat de afzonderlijke lidorganisaties ook hun eigen campagnes en acties voeren. Maar in
de voorgaande paar jaar is het de Platformleden duidelijk geworden dat zelfs met het lidmaatschap van de gemeente Arnhem van de Millenniumgemeenten in Nederland én van Cities for
Life én naar het zich laat aanzien binnenkort ook van de Fair Trade Gemeenten in Nederland,
het de groepen zelf zullen moeten zijn die vorm en inhoud aan deze lovenswaardige initiatieven
geven. Het Platform heeft zich – zij het na jaren van twijfel – bij het feit neergelegd dat daarbij
van het gemeentebestuur niet veel steun te verwachten valt, een enkele ambtenaar of wethouder
daargelaten.
En dus wordt voortgeborduurd op de ervaringen die in 2009 zijn opgedaan bij het organiseren
van collectieve activiteiten. Daartoe heeft het Platformbestuur een schema met data en thema’s
opgesteld waarin de leden hun deelname kunnen invullen.

Dag van het Geweldloze Verzet
De eerste datum in dit schema is 20 februari, de internationale Dag van het Geweldloos Verzet.
De dag wordt door de Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) aangegrepen om een
‘gespreksbijeenkomst geweldloze kracht ontwikkelen’ te organiseren in het zalencentrum van de Volksuniversiteit De Coehoorn. Met steun van het Platform wordt de middag voorbereid
waarbij Wim Robben een inleiding zal houden over geweldloos
verzet en er een film uit 1999 vertoond zal worden over de
geweldloze verzetscampagne in 1985 in Zuid-Afrika (A Force
More Powerful).
Uit de uitnodiging over de verdere invulling van die middag:
‘Samen in gesprek over: wat houdt ons bezig in onze samenleving? Waarover maken we ons zorgen en wat is juist hoopvol? Welke actuele zaken spelen er op dit moment? Wat zou er
dienen te gebeuren?’
Op de middag komen zeventien belangstellenden af, naar blijkt
uit een terugblik in de Platformnotulen van 17 maart, maar
wordt niettemin als een geslaagde middag beschouwd.

Opening Henry George & Edward Bellamy Institute
Een stuk drukker (zestig belangstellenden) is het bij een publieksdag die de stichting Grondvest
een week later in Zevenaar organiseert ter gelegenheid van de opening van het Henry George &
Edward Bellamy Institute. Die opening wordt als een feest gepresenteerd al was het maar omdat
er een lange periode van onderhandelingen met de gemeente Zevenaar aan vooraf is gegaan om
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het gebruik van het gebouw als bibliotheek en workshopruimte gegarandeerd te krijgen. Maar
op 27 februari 2010 is het dan zover en wordt Wim Sweers in het zonnetje gezet als de organisator van het geheel. Het programma van de bijeenkomst
die, gezien het aantal genodigden, in het grand café De
Revolutie aan de Markt in Zevenaar wordt gehouden, laat
behalve de gebruikelijke toespraken ook een film over de
bibliotheek van het instituut zien. Wetend dat het de
droom van Platformlid Wim Sweers was om in de regio
een dergelijk instituut op te richten, wordt hem door de
Platformvoorzitter op de bewuste middag een eerste druk
van een boek van Edward Bellamy aangeboden.

Moyanolezing Stichting Arnhem-Lima
Maar ook Stichting Arnhem-Lima laat in dit prille voorjaar van 2010 van zich horen met een publieksactiviteit.
Uit de nieuwsbrief van februari van de stichting: ‘In het
kader van Internationale Vrouwendag wordt ieder jaar
begin maart de Moyano-lezing georganiseerd door de
Stichting Arnhem-Lima. Dit jaar gebeurt dat op vrijdag 5
maart om 20.00 uur in Hotel Blanc in de Coehoornstraat in Arnhem. De Coehoornstraat
bevindt zich tegenover het busstation bij het Centraal Station van Arnhem. De bijeenkomst
wordt samen met de Spaanse Vereniging Círculo el Puente gehouden en de lezing door
Ammanjah de Vries is in het Spaans.’
Het thema van de avond kan, gezien de inzet van de stichting bij armoedebestrijding, geen
verrassing zijn. Nogmaals uit de nieuwsbrief: ‘Armoede, en meer dan dat, sociaal-economische
ongelijkheid, speelt een grote rol in het leven van veel kinderen en jongeren in Peru. Voor
meisjes, die opgroeien in de sloppenwijken van Lima, zijn dit dagelijkse kwesties die vormgeven aan hun leven. Meisjes als Lizbeth en Yamille en hun gezinnen dromen van een betere
toekomst. Helaas zijn de uitdagingen groot en de weg naar succes bezaaid met obstakels.’
Mag dan een lezing in het Spaans voor veel bezoekers een barrière betekenen, de belangstelling
uit de kring van donateurs en andere geïnteresseerden is voor de stichting toch steeds opnieuw
het bewijs dat deze vorm van lokale ontwikkelingssamenwerking als succesvol wordt beschouwd.

8 maart Internationale Vrouwendag
Maar Stichting Arnhem-Lima is niet de enige Platformorganisatie die aandacht besteedt aan Internationale Vrouwendag op 8
maart. Op de Platformvergadering van 17 maart meldt Yvonne
Smit van Amnesty-Arnhem dat er op die 8e maart tassen zijn
verkocht in het centrum van de stad met als doel aandacht te
vragen voor vrouwenrechten. Tegelijkertijd is de organisatie begonnen met een nieuwe serie Movies that Matter in samenwerking met Focus Filmtheater.
En Gerda van der Sluijs van de Oxfam Novib/Unesco-groep
meldt dat er met de bibliotheek in de Koningstraat afspraken
zijn gemaakt om in juli de tentoonstelling Vrouwen van de Wereld naar Arnhem te halen. De Bibliotheek Arnhem brengt er
begin juli een persbericht over uit:
‘Van 5 juli tot 2 augustus is de fototentoonstelling ‘Vrouwen van de Wereld’ van Oxfam Novib
te zien op de derde verdieping van Bibliotheek Centrum aan de Koningstraat in Arnhem.
Wereldwijd leven twee miljard mensen in armoede. Vooral vrouwen worden hierdoor getroffen.
Zij verzetten het meeste werk. Zij ploegen, zaaien en oogsten om hun families te kunnen voeden
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en verzorgen de kinderen en de zieken waaronder de vele aids-lijders. Daarnaast zijn veel
vrouwen ook nog eens dagelijks slachtoffer van huiselijk geweld.
In deze tentoonstelling ziet u vrouwen uit alle windstreken. Vrouwen die werken aan een zelfstandig bestaan. Oxfam Novib steunt hen daarbij. Armoedebestrijding die voorbijgaat aan de
achterstandspositie van vrouwen is half werk, vindt Oxfam Novib. Juist vrouwen zijn de sleutel
tot vooruitgang. Juist zij ontwikkelen nieuwe vormen van leiderschap.’
En tenslotte ontstaat er in deze maand contact met de stichting Mangayar Punar Vaalvak Kolaham om samen met het Platform aandacht te vragen ‘ter verbetering van de sociale zelfstandigheid van onontwikkelde kansarme plattelandsvrouwen in Sri Lanka’, zoals de notulen van 17
maart vermelden. Het contact zal overigens niet leiden tot een vervolg, laat staan tot een lidmaatschap van deze stichting van het Platform. Het uitgangspunt dat samenwerking met het
Platform via een vice versa-model verloopt, blijkt ook voor deze hulporganisatie niet de gewenste route.

Overige publiciteitsacties in het voorjaar van 2010
Behalve bovengenoemde initiatieven vinden in dit voorjaar van 2010 nog enkele publiciteitsacties plaats die het vermelden waard zijn en die niet alleen de diversiteit binnen het Platform
illustreren, maar die ook aantonen dat er op onverwachte momenten toch tal van stappen worden gezet om gestelde doelen dichterbij te halen. Want zo meldt Henny Beijer in de maartvergadering van het Platform dat er samen met Vincentius, de Diaconie en Parochie De Wijngaard een prijsvraag is uitgeschreven om het diaconaal werk beter op de kaart te zetten. Met €
2.000 voor het winnende idee!
En zo is Will Bijloo van de Bahá’í Gemeenschap een petitie gestart tegen de onderdrukking van
de bahai in Iran en is de stichting Doca samen met de Gelderse Milieufederatie een procedure
gestart bij Rijkswaterstaat om te voorkomen dat het chemiebedrijf Teijin zijn sulfaatlozingen op
de IJssel gaat verhogen en daarmee in strijd handelt
met de Europese Richtlijn Water die, aldus de notulen
van 17 maart ’verbiedt dat bij productieverhoging het
oppervlaktewater ernstiger wordt vervuild (stand-still
beginsel).’ Rijkswaterstaat zal overigens niet meegaan
in deze argumentatie omdat sulfaat, zo verklaart de instantie, geen acuut gevaar voor de volksgezondheid
oplevert. Het bedrijf zal echter wel aan de eisen van de
beide organisaties tegemoetkomen door minder sulfaat
te lozen, waarmee de noodzaak van dergelijke acties
toch weer eens is aangetoond.
Een activiteit die tenslotte op 12 april door de Platformorganisaties gezamenlijk wordt georganiseerd, is
een kennismakingsronde met de nieuwgekozen gemeenteraadsleden. Met de powerpointpresentatie die
Platformsecretaresse Juuke Schoorl nog kort voor haar
afscheid heeft samengesteld, wordt op die avond de op
3 maart 2010 gekozen raad getrakteerd op een totaaloverzicht aan Platformdeelnemers. Of dat veel indruk
op de aanwezigen heeft gemaakt is niet meer na te
gaan: mogelijk platgeslagen door de presentaties van
25 andere Arnhemse organisaties in tweeënhalf uur tijd, is er uit hun midden geen enkele reactie
meer gekomen.
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Hoofdstuk 3

Millenniumdag
De zomer is in zicht wanneer de Platformorganisaties besluiten om in samenwerking met de
gemeentelijke Millenniumcoördinator Betty Jacobi een Millenniumdag te organiseren. Het
voordeel van die samenwerking is dat van de kant van de gemeente faciliteiten worden geboden
waarover het Platform zelf – organisatorisch noch financieel – niet kan beschikken. Zo kan de
dag in en rond het stadhuis worden gehouden en zullen de verschillende gemeentelijke diensten
bijspringen, vooral op het gebied van techniek en catering.
Medio april zijn daartoe de eerste stappen gezet, zo melden de notulen van de Platformvergadering van 21 april en de datum van de Millenniumdag blijkt ook al te zijn geprikt: ‘Op 16 april
heeft overleg plaatsgevonden tussen Betty Jacobi en St. Ezelshoren, St. Fair Trade Gemeente
Arnhem, Servicecentrum Duurzame Ontwikkeling en ons Platform (zijnde de 4 externe partners van de gemeente in het Millenniumbeleid)
over de opzet van de Millenniumdag op 1 juli.
Ed heeft daar een voorlopig programma uit gedestilleerd dat per mail is rondgegaan. Op die
dag zal het Platform het debat ‘Eerst zien dan
geloven’ organiseren, waarbij Hester Macrander heeft toegezegd Angelique Krüger te vervangen als debatleider. Ed heeft 17 mei een ontmoeting met haar om haar bij te praten over de Millenniumdoelen.’
Ideeën voor het voorliggende programma zijn er
ook al: een digitale versie van de door de
gemeente uit te brengen Millenniumkrant met
links op de websites naar deelnemende organisaties en een zeepkist voor in de zaal waarop
mensen – uit de informatiestands bijvoorbeeld –
statements over de Millenniumcampagne ten
beste kunnen geven. Verder is het doel om vooral de organisaties uit te nodigen die ook aan de
bijeenkomst in 2008 hebben deelgenomen. Zij
zouden tevens benaderd kunnen worden voor het
geven van éénminuutpresentaties op de zeepkist,
zo luidt het voorstel.
Wat het debat zelf betreft zou een vorm gekozen
kunnen worden waarbij een aantal mensen wordt
gevraagd om argumenten te formuleren pro-Millenniumdoelen en een aantal mensen om
argumenten contra Millenniumdoelen.
Het honorarium van Hester Macrander als debatleider zou deels kunnen worden betaald uit het
Platformbudget, zo is het aanbod van het Platform aan de gemeente.

Barth van Eeten niet terug als wethouder in Arnhem
Maar voor het zover is trekken andere gebeurtenissen de aandacht. Kort na de gemeenteraadsverkiezingen die begin maart plaatsvonden, breekt namelijk binnen GroenLinks een ernstig conflict uit met verstrekkende consequenties, ook voor het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk. Aanleiding is de mening van wethouder Barth van Eeten dat het geen goed voorbeeld is
om uit het oogpunt van bezuinigingen salaris in te leveren. Iets waartoe de fractie hem oproept
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als een soort solidariteitsactie met gezinnen in Arnhem die het financieel steeds moeilijker
krijgen. Het verschil van mening wordt tot verbijstering van alles en iedereen op de spits gedreven en bij de vorming van het nieuwe college ontbreekt Van Eeten als wethouder van GroenLinks. Een politieke blunder van de eerste orde gezien het feit dat met deze wethouder nu juist
iemand in het stadsbestuur zat die goed thuis was in wat ‘sociale dossiers’ heten en die zich
tevens persoonlijk inzette, zoals we in voorgaande hoofdstukken hebben kunnen vaststellen. Het
Platform voelt zich geroepen tot een standpunt en in een reactie stelt het bestuur: ‘Het Platform
heeft met teleurstelling kennisgenomen van de recente problemen rond het coalitieakkoord in de
gemeenteraad en met name het niet terugkeren van Barth van Eeten als wethouder in het
nieuwe college. Met zijn vertrek verliest het gemeentebestuur een ervaren en vooral zeer
betrokken wethouder en toegankelijk aanspreekpunt voor vele maatschappelijke organisaties.’
De wethouder zelf zal nog wel lid blijven van GroenLinks, maar niet meer actief worden in de
Arnhemse politiek. Een jaar later wordt hij aangesteld als wethouder in de gemeente Lingewaard met sociale zaken en duurzaamheid in zijn portefeuille.
Ook binnen het Platform zelf is – statutair – sprake van een wisseling van de wacht. Althans,
daartoe roept voorzitter Ed Bruinvis op: ‘Zoals al gemeld op de vergadering van 17 maart is het
voltallige bestuur van het Platform per 9 juni statutair aftredend. Henny en Johannes hebben
inmiddels te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen. Ed roept overige leden op zich te kandideren zodat de opgebouwde bestuurservaring kan worden doorgegeven. Ed beraadt zich nog
op mogelijke verkiesbaarheid en merkt op dat een wisseling van de wacht op z’n tijd voor elke
organisatie goed zou zijn, zo ook voor het Platform.’
Veel effect heeft de oproep niet want geen van de vertegenwoordigers voelt zich geroepen om
de zittende bestuursleden op te volgen, zodat Johannes Kon, Ed Bruinvis en Henny Beijer opnieuw drie jaar lang aanblijven, maar wel tot groeiend onbehagen bij henzelf zoals we in een
later deel zullen kunnen constateren.

Koninklijke onderscheiding voor Platformbestuurders
Van onbehagen is echter nog geen sprake wanneer Bert Oostveen en Henny Beijer op 29 april
naar het stadhuis worden gelokt. Uit het persbericht dat het Platform naar aanleiding hiervan op
die dag uitbrengt: ‘Namens de koningin heeft burgemeester van Arnhem, Pauline Krikke,
vanochtend, 29 april 2010, Bert Oostveen en Henny
Beijer benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Beiden kregen deze onderscheiding voor hun
jarenlange inzet op maatschappelijk terrein, waaronder hun bestuursinzet voor het gemeentelijk Platform Arnhem Mondiaal.
- Bert Oostveen vertegenwoordigt de Werkgroep
Arnhem-Zuid (VAZ) in ons Platform en was Platformvoorzitter van 1994 tot 2000.
- Henny Beijer vertegenwoordigt de Raad van Kerken Arnhem in ons Platform en is sinds 2004 bestuurslid. Zij is plaatsvervangend voorzitter en vicepenningmeester.
Vanwege zijn inzet voor de parochie Arnhem-Zuid
bood het parochiebestuur Bert na afloop van de
huldiging een receptie aan in de Emmauskapel in
Arnhem-Zuid. In zijn openingswoord stond pastor
Aloys Lurvink uitgebreid stil bij de actieve betrokkenheid van Bert bij het parochiewerk en zijn grote
inzet bij het tot stand komen van de nieuwe kapel in
Malburgstaete.
In zijn dankwoord wees Bert op de grote ondersteuning die hij op zijn beurt ontvangen had van
gelijkgezinden in het parochie- en vredeswerk.
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Bert Oostveen en Henny Beijer zijn niet de eerste Platformleden die een koninklijke onderscheiding hebben gekregen voor hun inzet voor onder meer ons Platformwerk.
In 2001 viel Kees Kentin, voorzitter van de Stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU)
deze eer te beurt, maar hij weigerde het lintje om principiële redenen in ontvangst te nemen.
Kees overleed in 2005.
In 2006 werd Gerda van der Sluijs-Uffing benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Gerda vertegenwoordigt de Wereldwinkel Arnhem en de Oxfam Novib/Unesco-groep Arnhem in ons
Platform.
Wim Onderstal (overleden in 2006) vertegenwoordigde de Stichting Voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) in ons Platform en kreeg voor zijn verdiensten postuum in 2007 de Gandhi Vredesduif.’
Vooral Bert Oostveen toont zich getroffen door deze onverwachte loftuiting en bedankt het Platform er in een rondschrijven uitgebreid voor: ‘Beste vrienden, graag wil ik al degenen die zich
vanuit het Platform Arnhem Mondiaal ingespannen hebben voor de toekenning van de koninklijke onderscheiding op 29 april jl., zeer bedanken. ‘Ik ben omdat wij zijn’, dus in mijn visie
delen jullie ook zeker in deze onderscheiding. Het was ook plezierig dat een heel aantal mensen
naar het Stadhuis en de Emmauskapel gekomen waren om dit mee te vieren. Onze dank geldt
zeker ook voor de prachtige orchidee die Anke en ik van jullie kregen. Het was een onverwachte, maar wel een heel bijzondere en plezierige dag.’

Aankondiging Millenniumdag
Op 16 juni 2010 brengt de gemeente Arnhem een persbericht uit onder de titel MillenniumMarkt Arnhem. In het bericht wordt niet alleen de aanstaande Millenniumdag met het programma aangekondigd, maar worden lezers tevens opgeroepen om mee te denken over manieren om
Arnhem te helpen ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid en Fair Trade. Ook de rol van
het Platform komt erin aan de orde: ‘Op donderdag 1 juli is er vanaf 17.00 uur een MillenniumMarkt in en rond het stadhuis. Op de markt kunt u kennismaken met allerlei initiatieven op het
gebied van duurzaamheid en fair trade. Van rijden op waterstof tot eerlijke koffie en van
spaarlampen tot auto’s wassen zonder water. Arnhem is sinds vorig jaar Millen-niumgemeente
en draagt bij aan het behalen van acht wereldwijde doelen om armoede te be-strijden. Arnhem
richt zich vooral op Millenniumdoel 7 en 8: het bevorderen van duurzaamheid en fair trade.
Hoe we dat doen? Dat kunt u zien op de MillenniumMarkt.
Voor de kinderen is er een springkussen, er kan geverfd worden op de Millennium-verfmuur en
ze kunnen zich laten schminken. Om 20.00 uur vindt in het stadhuis een debat plaats over de
Millenniumdoelen onder leiding van Hester Macrander.
Tijdens de hele dag worden op de Markt bij het Provinciehuis auto’s groen gepimpt door de
firma GoGreener, samen met studenten Autotechniek van het Arentheem College en de HAN.
Daarbij worden normale lampen vervangen door LED-lampen, wordt het luchtfilter vervangen
door een filter met airtwister en krijgt elke auto een brandstofadditief.
Heeft u zelf een idee op het gebied van duurzaamheid of fair trade? Bijvoorbeeld om huizen
energiezuiniger te maken of om meer Arnhemmers eerlijke producten te laten kopen? Stap op de
zeepkist en vertel ons en andere Arnhemmers over uw idee! Tijdens het Millenniumdebat kunt u
uw idee toelichten en hierover met de zaal in discussie gaan. U kunt u hiervoor opgeven door
uw initiatief aan te melden via millennium@arnhem.nl.
De Millennium-publieksdag is een initiatief van Platform Arnhem Mondiaal en de gemeente
Arnhem. Houd de gemeentepagina in de gaten voor meer informatie over het programma.’

Verloop Millenniumdag en terugblik
De dag wordt in alle opzichten een succes en het moet gezegd, het is sinds lage tijd weer eens
een vruchtbare samenwerking tussen gemeente en Platform. Temeer daar de gemeente het niet
bij de organisatie van de dag zelf laat, maar daags daaraan voorafgaand huis aan huis een Mil-
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lenniumkrant laat bezorgen, waarin tal van personen en bedrijven aan het woord gelaten worden
over hun inbreng op het gebied van lokale duurzaamheid en eerlijke handel.
De cabaretière Hester Macrander, door het Platformbestuur daartoe uitgenodigd à raison de €
500 exclusief 6% btw, opent de avond met een plenair debat in de stadhuishal over nut en noodzaak van de gemeentelijke Millenniumcampagne, waarna maar liefst dertien stedelijke organisaties voor het voetlicht worden gehaald om het publiek over hun activiteiten te vertellen, variërend van fietskoeriers en mode in duurzame kleding tot wijkinitiatieven op het gebied van duurzaamheid en het streven om van de gemeente Arnhem ook een Fair Trade-gemeente te maken.
De stichting Doca zal daags hierna – en niet voor het eerst zoals we in voorgaande hoofdstukken
zagen – een ‘special’ uitbrengen in de serie Info Arnhem
Mondiaal waarin alle initiatieven nog eens worden belicht.
Bovendien is er een uitgebreid verslag in terug te vinden
van het debatonderdeel alsook een fotoreportage van de
presentaties buiten het stadhuis.
Wanneer de Platformleden na de zomer bijeenkomen,
wordt dan ook met tevredenheid op de Millenniumdag teruggeblikt, ondanks dat de organisatie van de dag op
sommige onderdelen de mist in ging. Uit de notulen van 15
september 2010:
‘De Millenniumdag van 1 juli is over het algemeen als
redelijk succesvol beschouwd: het was een leuk debat, hoewel soms nog wat rommelig; goede presentatie door Hester
Macrander, veel deelname van bedrijven met groene en
duurzame initiatieven. Toch ging niet alles goed:
- de huis-aan-huis verspreiding van de Millenniumkrant is
zeer slecht (niet) uitgevoerd;
- de opkomst bij het debat was maar een halve zaal vol
ondanks de nodige publiciteit;
- de falende geluidsinstallatie in de Burgerzaal van het Stadhuis (met zoveel expertise);
- de beperkte aanloop bij de kramen - ondanks vele kinderactiviteiten - en de exposities;
- het beoogde interview met Jacqueline Cramer had geen geluid en kwam derhalve te vervallen!
- achteraf is de special van de Info kennelijk goed gevallen.
- nieuwe portefeuillehouder Henk Kok (GroenLinks) deed het goed.’
Dat de verspreiding van de huis-aan-huis krant niet goed is uitgevoerd, zal uiteraard ook de gemeente Arnhem ter ore komen en het bedrijf dat voor de verspreiding zou zorgen, wordt er –
ook financieel – op aangesproken. Voor het Platform is het tevens van belang om vast te stellen
dat het vertrek van wethouder Barth van Eeten wordt gecompenseerd door de komst van Henk
Kok als de man met wie nu de contacten over het Platformwerk zullen lopen. Helaas zal ook
deze wethouder maar kort in dienst blijven; in oktober 2015 zal hij zich om gezondheidsredenen
terugtrekken uit het Arnhemse gemeentebestuur.

Hoofdstuk 4

En een najaar vol acties
Op de Platformvergadering van 15 september 2010 wordt niet alleen stilgestaan bij de Millenniumdag van 1 juli, maar worden ook plannen voor het najaar uitgewerkt. Daarbij dringt de tijd,
want het volgende onderdeel in het jaarprogramma van het Platform – de Internationale Dag van
de Vrede – nadert met rasse schreden. Tijdens de zomermaanden zijn echter al wel de nodige
contacten gelegd: in samenwerking met Focus Filmtheater zal op 21 september de film Not in
our name, The Raytheon Nine worden vertoond over de protesten van Ierse werknemers van het
wapenbedrijf Raytheon die bommen fabriceren waarmee het Israëlische leger in 2006 Libanon
Arnhem Mondiaal

773

Stichting Doca

bestookte. Frank Slijper van de stichting Campagne tegen Wapenhandel uit Amsterdam zal
daarna een workshop verzorgen over wapenhandel en duurzaamheid. De coördinatie van de
avond ligt in handen van de stichting Doca, nadat het jaar ervoor de Vredeswerkgroep ArnhemZuid en Kerk en Vrede die taak al op zich hadden genomen.

21 september: Internationale Vredesdag
Op 17 september brengt het Platform het persbericht uit waarin de film- en discussieavond in
Focus Filmtheater wordt aangekondigd: ‘De Verenigde Naties hebben 21 september uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vrede. Over de hele wereld wordt dan stilgestaan bij
oorlogen die gewoed hebben en nog steeds woeden en worden initiatieven ontplooid om de
mondiale vrede dichterbij te brengen.
Tevens loopt al vanaf 2000 de VN-Millenniumcampagne met als centrale doelstelling de armoede uit de wereld te helpen. Arnhem doet als Millenniumgemeente aan deze campagne mee. De
vraag die zich dan al snel opdringt luidt: hoe kan de
wereld 60 miljard dollar per jaar uitgeven aan bewapening wanneer tegelijkertijd bijna een miljard mensen op aarde in armoede leven en hongerlijden?
Deze vraag staat centraal op dinsdagavond 21 september in Focus Filmtheater.
Daar zal de documentaire ‘Not in our name - the Raytheon Nine’ uit 2009 van Gabrielle Tierney worden
vertoond. De film gaat over negen mannen uit Derry
(Noord-Ierland) die tijdens de Libanon-oorlog van augustus 2006 de levering van 'bunkerbusters' aan Israël
saboteerden via een directe actie, gericht tegen een
filiaal van de Amerikaanse bom- en raketfabrikant
Raytheon. Een jury sprak ze uiteindelijk in 2008 unaniem vrij.
Na de film houdt Frank Slijper van de Stichting Campagne tegen Wapenhandel een workshop over het thema wapenhandel en duurzame ontwikkeling.’
De avond wordt ingeleid door Bert Oostveen van Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid, die nog eens het schrijnende contrast aan de orde stelt tussen de armoede in
de wereld en de vele miljarden die landen jaarlijks uitgeven aan bewapening:
‘Beste mensen, van harte welkom bij deze activiteit in het kader van 21 september, de jaarlijkse
Internationale Dag van de Vrede van de Verenigde Naties.
Deze avond is georganiseerd door het Platform Arnhem Mondiaal in samenwerking met Focus
Filmtheater en de Campagne tegen Wapenhandel. Mijn naam is Bert Oostveen en ik mag u als
lid van dit Platform vanavond welkom heten.
Voor zover u het Platform Arnhem Mondiaal niet kent: het is een bundeling van organisaties die
zich in Arnhem al meer dan 25 jaar bezighoudt met vredes- en ontwikkelingsvraagstukken, alsmede met duurzame ontwikkeling en mensenrechten. Het Platform heeft een adviesfunctie met
betrekking tot het gemeentelijk beleid op deze gebieden.
In 2000 hebben de Verenigde Naties 8 Millenniumdoelen vastgesteld, welke in 2015 gehaald
zouden moeten zijn. Afgelopen weekend heeft er in de VN een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden, waarbij blijkt dat er best al het een en ander is bereikt, maar ook dat er nog heel veel
moet gebeuren om al deze Millenniumdoelen in 2015 gerealiseerd te hebben.
Nog even voor uw herinnering deze 8 doelen:
1. Armoede halveren, minder honger
2. Alle kinderen gaan naar school
3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten
4. Veel minder kindersterfte
5. Er sterven minder vrouwen door zwangerschap
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6. Verspreiding van dodelijke ziektes als malaria en aids is gestopt
7. Meer mensen leven in een duurzaam leefmilieu
8. Meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp
Mede op initiatief van het Platform heeft de Gemeenteraad van Arnhem begin 2009 besloten dat
ook Arnhem zich als Millenniumgemeente wil profileren en op 1 juli jl. heeft in dat kader een
grote manifestatie plaatsgevonden in en rond het Stadhuis. Tevens is huis aan huis deze Millenniumkrant verspreid.
Nu is beperking van de Wapenhandel geen Millenniumdoel, maar de geweldige bedragen die
we uitgeven aan militaire zaken, zijn wel een grote belemmering voor het realiseren van de Millenniumdoelen. Al was het alleen maar door de besteding van het geld. Wereldwijd ging in 2009
in de wapenhandel meer dan 60 miljard dollar om. Nederland nam daarvan ruim 1,4 miljard
dollar voor haar rekening en staat daarmee op de 7e plaats van de wapenexporterende landen.
En dan praten we nog maar niet over de totale militaire uitgaven die in 2008 volgens
het SIPRI bijna 1.500 miljard dollar omvatten, een niet te bevatten bedrag. Door de
besteding van deze geweldige hoeveelheid
geld aan dit soort doelen, wordt ook veel
onrecht in stand gehouden.
Op mijn kamer heb ik nog steeds de poster
van Pax Christi hangen: ‘Wapens doden,
ook zonder oorlog’ omdat dit geld dus niet
aan voedsel, schoon drinkwater, gezondheidszorg, duurzaamheid en schuldverlichting kan worden besteed. En dat zijn allemaal wél Millenniumdoelen.
Vandaar deze avond een film en workshop over de gespannen verhouding tussen wapenhandel
en duurzame ontwikkeling. Ik wens ons allen een inspirerende avond toe.’

Terugblik op de Internationale Vredesdag in Arnhem
Op de Platformvergadering van 20 oktober wordt kort stilgestaan bij het welslagen van de
Vredesdag in september, al worden ook hierbij tegenvallers genoteerd in de notulen van die
avond. Zo is de aankondiging in de pers niet goed gelukt, zelfs het wekelijkse huis-aan-huis
blad Arnhemse Koerier heeft het persbericht niet overgenomen. De film wordt in de vergadering
als goed beoordeeld, maar het ontbreken van een (tijdige) ondertiteling wordt als een gemis
gezien. De opkomst met een kleine dertig mensen was niet bijzonder groot, maar gezien de
thematiek ook weer niet zo verrassend. De presentatie door Frank Slijper is goed bevallen, net
als de discussie met de zaal daarna. En vastgesteld is dat een kleine groep nog nagepraat heeft in
de foyer. De algehele conclusie van de avond luidt kort maar krachtig in het verslag: ‘Goed dat
we over dit thema een bijeenkomst hebben georganiseerd in de Vredesweek.’

Wereldarmoededag 2010
Dat er niet veel tijd wordt besteed aan de terugblik op de in Filmtheater Focus gehouden Internationale Vredesdag heeft, behalve dat er blijkbaar niet veel commentaar op nodig was, ook nog
een andere reden. Vier dagen eerder namelijk is voor het tweede opeenvolgende jaar met een
aantal Arnhemse organisaties Wereldarmoededag georganiseerd.
Op de Platformvergadering van 15 september is de voorbereiding van beide dagen al kort aan de
orde geweest met de melding dat er de volgende dag bij de diaconie een bijeenkomst zal zijn
waarop behalve het Platform, ook de Wereldwinkel, de stichting Fair Trade Gemeente Arnhem
en het Binnenstadskoor aanwezig zullen zijn om de opzet van de dag door te nemen. Gebruik
makend van de opzet van het vorige jaar – en met aansluiting van Stichting Arnhem-Lima, de
Raad van Kerken Arnhem, de Werkgroep Verzet tegen Armoede en de Millenniumgroep van
Arnhem Mondiaal

775

Stichting Doca

GroenLinks – zijn de contouren van de publieksactie snel geschetst. Zelfs het persbericht van
2009 is goed voor herhaling: ‘Op 17 oktober zijn we elk jaar wereldwijd EEN tegen armoede:
EEN dag, EEN statement. Samen met miljoenen mensen, bedrijven en celebrities in meer dan
100 landen. Deze dag is een initiatief van mensen in arme en rijke landen en is sinds 1987 de
dag voor internationale actie tegen armoede waarbij miljoenen mensen opstaan tegen armoede.
In 1992 werd 17 oktober door de Verenigde Naties erkend en benoemd tot Wereldarmoededag
(International Day for the Eradication of Poverty). De laatste jaren deden mensen wereldwijd
massaal mee met de 'Stand Up' acties om regeringsleiders te herinneren aan de belofte van de
Millenniumdoelen. Zo stonden in vluchtelingenkampen in Baidoa, Somalië duizenden mensen
samen op uit solidariteit met armen overal ter wereld en als teken van vastberadenheid om hun
eigen leefsituatie te verbeteren. De eerste keer in Parijs (1987) was het een 'bescheiden' aantal
dat samenkwam: 100.000. In 2008 stond bijna 2% van de
wereld op tegen armoede, ruim 116 miljoen mensen! Hiermee werd een Guinness Wereldrecord gehaald voor
'Biggest mass mobilization for a single issue'.
Ook in Arnhem wordt aandacht besteed aan de Wereldarmoededag. Op zaterdag 16 oktober tussen 12.00 en
16.00 uur staat een aantal organisaties samen met een
stand op het Land van de Markt. Daar wordt informatie
gegeven over armoede onder andere door de werkgroep
Verzet tegen Armoede, stichting Arnhem-Lima, stichting
Fair Trade Gemeente Arnhem en vertegenwoordigers van
de Raad van Kerken Arnhem.
De voorbijgangers krijgen een kop Max Havelaar-koffie
aangeboden en de Wereldwinkel zal er producten verkopen. De stichting Fair Trade Gemeente Arnhem zal de
voorbijgangers stimuleren om bewuster inkopen te doen
en eens vaker te kijken of er een Fair Trade optie is. Tevens deelt Tony Chocolonely eerlijke chocolade uit.’

Terugblik op Wereldarmoededag in Arnhem
In diezelfde Platformvergadering van 20 oktober waarin wordt teruggeblikt op de Internationale
Vredesdag in Arnhem van 21 september, wordt ook teruggekeken op Wereldarmoededag die op
16 oktober in het centrum van de stad is gehouden. En ook hier blijken de Platformleden zowel
tevreden als kritisch te zijn over de gehouden publieksdag. Zo wordt vastgesteld dat dagblad de
Gelderlander opnieuw geen aandacht heeft besteed aan het evenement. Slechts weekblad
Arnhemse Koerier heeft er een klein berichtje aan gewijd. Na de aandacht die er in 2009 was
voor de Millenniumcampagne en de armoedebestrijding door Stichting Arnhem-Lima, vervalt
de pers weer in het oude patroon. Daarentegen heeft dit jaar wel de lokale zender RTV-Arnhem
aandacht aan de actie besteed. Tevens wordt echter vastgesteld dat het publiek zelf op zo’n dag
maar matig geïnteresseerd is in de problematiek: ‘Het blijft moeizaam om de aandacht van het
winkelend publiek voor deze zaak te krijgen. Aantal mensen deinst al terug als je een stap in
hun richting doet of zeggen al ‘nee’ voordat je nog maar iets hebt kunnen zeggen. Maar er
waren ook mensen die wel belangstelling hebben. Het kunnen uitdelen van chocolaatjes (in het
Tony Chocolonelypak) en koffiebonnen is een belangrijk hulpmiddel om de aandacht van mensen te krijgen en iets te kunnen vertellen over de dag. Werkt drempelverlagend, net als het
uitdelen van de ballonnen.’
Wat wel de aandacht trok van het publiek waren de optredens van het Binnenstadskoor en de
Bucket Percussie band. Vooral de eenmanspercussieband die kinderen enthousiast krijgt om
mee te doen met het jammen, heeft daarbij succes.
Als afsluiting van de terugblik wordt in de vergadering gewezen op de documentaire Taste the
Waste die de week ervoor is uitgezonden door de Boeddistische Omroep Stichting (BOS) en
waarin de verspilling van voedsel centraal staat. Een idee wellicht om er een volgend jaar mee
actie te voeren op VN-Wereldvoedseldag (17 oktober), zo luidt het voorstel.
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Cities for Life 2010
De Platformbijeenkomst van 20 oktober wordt ook aangegrepen om een derde publieksactie in
het najaar van 2010 te bespreken: Cities for Life. Dat is ook wel nodig, want ondanks het feit dat
de gemeente Arnhem zich gecommitteerd heeft aan dit wereldwijde protest tegen de doodstraf
en de bijeenkomst op 30 november voor het derde achtereenvolgende jaar zal worden gehouden,
dreigt de inbreng van gemeentezijde te stagneren. Paulien Toonen, de ambtenaar bij de dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling die we in vorige hoofdstukken al tegenkwamen als de contactambtenaar voor het Platform, trekt zich dat aan en heeft een en ander binnen de gemeente ter
hand genomen, zo melden de notulen van de Platformvergadering van 20 oktober. Maar er is
meer aan de hand, zo blijkt ook uit dit verslag: ‘Ondanks het enthousiasme van wethouder Barth
van Eeten voor deze zaak, blijkt Arnhem toch niet officieel lid geworden te zijn van het
genootschap Cities for Life (er is in het College of
de Raad nooit een besluit over genomen). Bekeken
wordt of door de Gemeenteraad alsnog dit besluit
kan worden genomen.’
Het zijn dit soort nare verrassingen die het Platform
in het verleden regelmatig in het contact met de gemeente Arnhem opdeed en ook nu is het weer even
diep zuchten geblazen. Het goede nieuws dat echter
via Paulien Toonen de vergadering bereikt, is dat de
patio voor het stadhuis gebruikt mag worden voor de
bijeenkomst en dat wethouder Henk Kok namens het
college daarbij aanwezig zal zijn. Verder zal de afdeling Communicatie van de gemeente de publiciteit
verzorgen en heeft het Binnenstadskoor toegezegd te
zullen optreden.
Wanneer het Platform op 17 november weer bijeenkomt, twee weken voor de bijeenkomst dus, is de organisatie rond en zullen Johannes Kon namens het
Platform, Klaas Touwen van de Evangelisch-Lutherse kerk Arnhem en Frits Kleingeld namens het Humanistisch Verbond Arnhem het woord voeren.
Wethouder Henk Kok tenslotte zal een slotwoord houden.
En wanneer de Platformleden elkaar op 22 december voor de laatste maal in 2010 treffen, wordt
met tevredenheid op de bijeenkomst teruggeblikt: ‘De opkomst was niet groot, ondanks een
oproep in de Arnhemse Koerier. Toch een goede en intieme bijeenkomst, ondersteund door het
Binnenstadkantoor. Na afloop koffie in de stadhuishal. Sterke toespraken van Klaas Touwen,
wethouder Henk Kok en Johannes. Volgend jaar wederom, naar verwachting ook opnieuw met
steun vanuit het college.’

Hoofdstuk 5

Maar er gebeurde meer in 2010
Het jaar 2010 is een jaar met veel publieksacties geweest zoals we inde voorgaande
hoofdstukken hebben kunnen constateren. Daarbij zijn het vooral Stichting Arnhem-Lima,
stichting Doca, Amnesty-Arnhem, de Oxfam Novib/Unesco-groep en de Stichting Voor Actieve
Geweldloosheid geweest die aan de weg hebben getimmerd. Maar de Millenniumdag van 1 juli
is een activiteit geworden waar meerdere Platformorganisaties bij samenwerkten, een samenwerking die zich na de zomer voortgezet heeft in de Internationale Vredesdag van september, de
Wereldarmoededag van oktober en de bijeenkomst in november rond de campagne Cities for
Arnhem Mondiaal

777

Stichting Doca

Life. En hoewel niet alle onderdelen van het jaarprogramma met succes konden worden afgesloten (de bijeenkomst die voor 25 november stond gepland rond de internationale dag tegen
geweld tegen vrouwen die door de Bahá’í Gemeenschap zou worden georganiseerd, kwam niet
van de grond), mag toch worden geconcludeerd dat het jaar 2010 een succesvol jaar voor het
Platform is geweest.

Aanmelding EcoVrede
Maar er gebeurde meer in 2010 rond het Platformwerk. Zo meldt Syne Fonk zich in de
Platformvergadering van 15 september aan als belangstellende voor deelname aan het Platform
namens de stichting Ecologisch Vernieuwende Samen-leving, kortweg EVS en in de wandeling
al gauw EcoVrede geheten. Uit de statuten van de stichting die een dag eerder zijn opgemaakt
door notaris Johan Gerrit Holtmaat uit Neede over het werk
van EcoVrede: ‘Ecologisch Vernieuwende Samenleving,
kortweg EVS, heeft een maatschappelijk relevante functie in
het bijdragen aan de praktische realisatie van een eerlijke,
duurzame en gezonde samenleving waarbij samenwerking
met de natuur centraal staat in elk aspect. Zij doet dit alles
als een organisatie zonder winstoogmerk. Het overbruggen
van het schijnbare spanningsveld tussen economie en natuur
alsmede cultuur en natuur staat centraal. EVS is een platform, een denktank, een bouwplek waarin praktische projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. EVS werkt vanuit het
uitgangspunt dat de natuur onze eerste levensvoorwaarde is.
Daarbij heeft iedere burger recht op de mogelijkheden tot bestaan, in voeding, drinkwater, frisse lucht, ruimte om te leven, de mogelijkheid tot sociale activiteiten in deze samenleving. Daarbij geldt een eigen verantwoordelijkheid voor eenieder om met elkaar een eerlijke, leefbare
samenleving neer te zetten. EVS doet alles wat daarvoor bevorderlijk is. EVS werkt daarbij met
nieuwe experimenten, ontwikkelt nieuwe mogelijkheden en staat open voor vernieuwende experimenten en initieert die ook.’
EcoVrede zal op 2 februari 2011 toetreden tot het Platform als dertiende lid.

Bestuursverkiezing
In diezelfde Platformvergadering van 15 september komt ook de bestuursverkiezing aan de
orde. Al in een eerder hoofdstuk is de oproep vermeld die de Platformvoorzitter aan de leden
heeft gericht om met nieuwe kandidaten te komen. Dit uit het oogpunt van democratie en om
ook anderen in de gelegenheid te stellen om bestuurservaring op te doen. De response is echter
nihil. Dat plaatst het bestuur voor een dilemma. Terugtreden door het zittende bestuur zonder
dat er sprake is van opvolgers, brengt het voortbestaan van de vereniging in gevaar want daarvoor geldt dat er een bestuur moet zijn dat uit minstens twee personen bestaat. Aan het alternatief, herkiesbaarstelling van het zittende bestuur, kleven echter ook bezwaren. Al te licht wordt
er dan namelijk vanuit gegaan dat het zittende bestuur de gang van zaken wel regelt zonder dat
de leden zich daar verantwoordelijk voor voelen. Bovendien maakt de stichting Doca bezwaar
tegen het feit dat de uitvoerende kracht van de stichting, die tevens secretaris en voorzitter van
het Platform is, door het vele werk dat daarbij komt kijken, niet goed toekomt aan andere Docataken. Uit de notulen van die bewuste vergadering van 15 september 2010: ‘Het voltallige bestuur is (statutair) aftredend, maar stelt zich herkiesbaar - met de aantekening dat het bestuur
van Doca van mening is, dat Ed niet automatisch voor 3 jaar moet bijtekenen. Beter zou het zijn
om voor een half jaar het voorzitterschap/secretarisschap op zich te nemen, zodat de overige
lidorganisaties in hun eigen achterban op zoek kunnen gaan naar een kandidaat voor de opvolging van Ed. Er hebben zich voor de nieuwe termijn echter geen tegenkandidaten aangemeld. In
aanmerking nemende de restrictie van Ed - meldt Johannes, dat hij ná zijn pensionering in 2012
de functie van Ed ambieert. Henny blijft graag gewoon bestuurslid.
Arnhem Mondiaal

778

Stichting Doca

In aanvulling daarop vraagt Yvonne hoe Ed er zélf in staat. Deze respecteert uiteraard de opvattingen van zijn werkgever, maar blijft het werk voor Platform an sich aantrekkelijk vinden.
Bert is bereid nodige ‘losse klussen’ op zich te nemen. Conclusie: het bestuur wordt thans in
functie herkozen.’

Video-interviews
Het bezwaar van de bestuursleden van de stichting Doca wordt eens te meer begrijpelijk wanneer in diezelfde septembervergadering het plan aan de orde komt om in 2011 – het Platform
bestaat dan vijfentwintig jaar – een boek uit te brengen over een kwart eeuw samenwerkende
Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties. Het plan lijkt niet uitvoerbaar, althans niet in
het jubileumjaar als gevolg van tijdgebrek bij de Platformvoorzitter. Als bovendien bij Doca het
idee rijpt om aan het uitbrengen van het boek een serie video-interviews te koppelen met
mensen die zich in de voorbije vijfentwintig jaar uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt in
het Arnhemse vredeswerk, moeten er spijkers met koppen worden geslagen. Het plan lijkt
haalbaar door het uit te besteden aan ControLuce, het Nijmeegse mediabedrijf van Frans
Bernaerts, met wie een paar jaar eerder goede ervaringen zijn opgedaan bij de bouw van de
website van het Platform. De video-interviews zouden dan in de vorm van een dvd bij het boek
ingestoken kunnen worden. Mocht het boek niet tijdig gereedkomen, dan is het video-idee
wellicht een goede kapstok om een jubileumfeest aan op te hangen. Besloten wordt om met
ControLuce in overleg te treden en een offerte aan te vragen.

Hoofdstuk 6

25 jaar Platform op videofilm
Op de bespreking van het idee om het vijfentwintigjarig bestaan van het Platform in 2011 te
vieren in de vorm van een aantal video-interviews, volgt een uitgewerkt plan dat Platformvoorzitter Ed Bruinvis op 13 oktober presenteert. Het plan komt aan de orde in de Platformvergadering van een week later. Onder de titel Arnhem Mondiaal - een kwart eeuw samenwerkende
vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem wordt in vijf paraggrafen het plan toegelicht:
‘Aanleiding
Op de Platformvergadering van 15 september jl. is het schijfproject ‘Arnhem Mondiaal’ besproken. Nadat in 2006 het basiswerk van dit omvangrijke project gereedkwam met de overdracht
van het archief van 25 jaar Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen aan het Gelders Archief,
is met het boekstaven van de activiteiten van de SAV en aanverwante organisaties in Platformverband begonnen.
Inmiddels is hoofdstuk 1 (1979-1984) met 23 hoofdstukken af en zijn van deel 2 vier hoofdstukken (tot 1987) geschreven.
Het schrijfwerk is echter in 2008 stil komen te liggen vanwege de voorrang die gegeven is aan
het op te zetten gemeentelijke Millenniumbeleid (secretarisschap Millenniumwerkgroep). Nu het
Millenniumbeleid op poten is, kan het schrijfwerk weer worden voortgezet.
Consequenties
Consequentie van deze tijdelijke prioriteitsverlegging is wel dat de oorspronkelijke planning om
het boek uit te brengen in het jaar dat de samenwerkende Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Platformverband 25 jaar bestaan (15 december 2011), naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald wordt. Daarvan kan echter gesteld worden dat het niet op een jaar aankomt;
30 jaar Platformverband zou evenzeer een kapstok kunnen zijn. Hoe dan ook moet voorkomen
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worden dat tijdsdruk ten koste gaat van de kwaliteit van het project.
Doelgroepen
Terecht is tijdens de vergadering van 15 september ook de vraag opgeworpen naar de doelgroep(en) van het project. Bij een loskoppeling van het boek van het 25-jarig jubileum van het
Platform (1986-2011) vervalt wellicht ook een deel van de doelgroep die aanvankelijk uit
reünisten zou bestaan. Bovendien is het zinvol om jongere generaties (scholieren bijvoorbeeld)
met de lessen te confronteren die uit de voorbije kwart eeuw op lokaal vredes- en ontwikkelingsterrein te trekken zijn. Dat zou dus een pleidooi kunnen betekenen om met die lessen de
Arnhemse (en regionale?) scholen langs te gaan.
Nieuwe mogelijkheden
Een lijvig boekwerk lijkt voor een scholencampagne echter niet de geijkte weg. Bovendien zijn
de jongeren van tegenwoordig gewend dat thema’s middels de ‘nieuwe media’ worden aangeboden. Toch is tijdens de vergadering van 15 september aangegeven dat een gedetailleerde
boekstaving van 25 jaar Platformwerk uit historisch oogpunt de moeite waard is. Dat zou ervoor pleiten om uit het omvangrijke werk een verkorte versie te destilleren die samen met bijvoorbeeld een dvd een groter publiek zou kunnen bereiken dan alleen de eigen achterban.
Beeld en geluid
Een tweede argument om te kiezen voor beeld en geluid als documentatievorm is, dat je de betrokkenen de mogelijkheid verschaft om in hun eigen woorden over die roemruchte periode te
laten vertellen. Variërend van activisten tot burgemeesters zullen dat 20 à 25 personen zijn,
inclusief de huidige Platformvertegenwoordigers.
Het verdient dan tevens aanbeveling om niet te lang te wachten met deze interviews, gezien het
op leeftijd komen van een deel van deze betrokkenen.’

Boek versus film
Kort en goed komt het pleidooi van de Platformvoorzitter dus neer op het loslaten van het
jubileumjaar 2011 als het moment waarop het boek aan een geïnteresseerd publiek moet worden
gepresenteerd. Het nieuwe idee om directbetrokkenen zelf hun geschiedenis in het Arnhemse
vredes- en ontwikkelingswerk te laten vertellen en daarmee eveneens een historisch ‘document’
te realiseren, komt op een moment dat het duidelijk is dat het boek niet binnen de tijd die ervoor
staat geschreven kan worden. Feitelijk vervangt het filmidee dus het boekplan, althans wat het
tijdstip van uitbrengen betreft. Met het bespreken van dit voorstel in de Platformvergadering
van die 15e september is het de aanwezigen evenwel ook meteen duidelijk dat de voorgestelde
aanpak het gevolg is van overbelasting waar het Platformbestuur, en met name de voorzitter,
onder lijdt. Zoals in eerdere hoofdstukken is vastgesteld, leidt deze signalering echter niet tot
een andere, betere taakverdeling binnen het Platform. Het animo onder de Platformleden om bestuurstaken over te nemen is afwezig en zal, zoals we in een later deel zullen zien, tot ingrijpende consequenties leiden.
Het idee om door middel van een aantal video-interviews – het zullen er uiteindelijk veertien
worden – iets van de Platformgeschiedenis aanschouwelijk te maken, slaat echter aan bij de
leden en Frans Bernaerts van het mediabedrijf ControLuce zal eveneens voor het plan te vinden
zijn.

Opzet video-interviews
Wanneer het Platform op 17 november weer in vergadering bijeenkomt, is het nodige voorwerk
voor het videoplan al gedaan. Genoemde Frans Bernaerts heeft een opzet gemaakt die vervolgens is rondgestuurd en inmiddels door een vijftal Platformleden is becommentarieerd. In de
vergadering wordt het project van alle kanten bekeken (doelgroep, technische middelen, ondersteunende muziek, perscampagne etc.) en het project krijgt op voorstel van ControLuce een
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naam: ‘Een menselijk document in woord en beeld over de samenwerking tussen verschillende
organisaties in en rond Arnhem, die 25 jaar betrokken en actief zijn op het gebied van de
plaatselijke en wereldwijde samenhangen binnen vredes- en ontwikkelingsvraagstukken en
milieu.’
Een mondvol, maar bedoeld om buiten Arnhem wonende maar in het verleden bij het Arnhemse
vredes- en ontwikkelingswerk betrokken personen, binnen het project een plaats te kunnen
geven.
Naar aanleiding van het commentaar van de Platformleden op de opzet van de interviewreeks
wordt door het Platformbestuur een tweede projectopzet gemaakt dat de dag na de Platformbijeenkomst samen met het verslag van de vergadering wordt rondgestuurd. In het twee pagina’s
tellende stuk, komen alle aspecten nog eens aan de orde:
‘Verleden en toekomst
In de discussie rond het project ‘Arnhem Mondiaal’ staat de vraag centraal hoe je naast het
boekstaven van een kwart eeuw samenwerkende Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties, ervoor kunt zorgen dat de mondiale boodschap wordt doorgegeven aan de generaties na
ons.
Toch ook boek
Een naslagwerk is niet de meest uitnodigende vorm om ‘de fakkel’ door te geven. Toch doorschrijven met als argument dat er dan een gedetailleerde, goed vastgelegde geschiedenis van 25
jaar Arnhem Mondiaal is.
Met als doelgroep
Geïnteresseerden, betrokkenen en mogelijk onderwijsinstellingen, verwante groepen, de directbetrokken organisaties en leden daarvan, bibliotheken, wijkcentra, kerken, Gelders Archief, gemeente Arnhem, pers (boek aanbieden als basis voor een serie columns?).
Maar meer doen dan alleen een naslagwerk maken
- Een menselijk document in woord en beeld samenstellen.
- Actuele suggesties toevoegen.
- Voorkomen dat het dood materiaal wordt.
- Uitnodigende vorm verzinnen.
- Internet gebruiken (YouTube).
- Mediatheken van scholen.
- 25 jaar is niet de reden, maar de aanleiding: de lijn voortzetten, het is levende materie.
- Niet alleen een beeld van hoe het was, maar het verleden als onderlegger gebruiken.
- Mensen moeten kunnen reageren, wervend, interactief via internet.
- Het moet een dynamisch geheel worden dat uitnodigt om te reageren en voort te bouwen.
- Website Platform gebruiken via een eraan te hangen sub-site?
Doel
- Boodschap van de Arnhemse vredesgroepen en het belang van continuïteit van die boodschap.
- Als stimulans om het werken aan Vrede, Duurzaamheid, Ontwikkeling en Mensenrechten ook
in de toekomst te laten doorgaan.
- Aangeven dat het mogelijk is om – al dan niet samen met de gemeente waar je woont – invloed uit te oefenen m.b.t. de vier subdoelen, daar bondgenoten in te vinden zodat je er niet
alleen voor staat en om het vol te kunnen houden.
- Op deze manier ook tegendruk geven aan onze zo zeer op materialistische consumptie ingestelde maatschappij, waar de ander (dichtbij en veraf) uit beeld dreigt te verdwijnen. Ook het
zodanig omgaan met onze aarde dat we hem goed doorgeven aan de kinderen is een belangrijke waarde.
- Betrokken jonge geesten (van elke leeftijd) die de ervaring niet hebben maar wel de wil om
aan de weg te timmeren. Uitgaande van de realiteit dat op dit moment het tijdsgewricht
eerder op consumptie dan saamhorigheid en activisme is gericht – dat kan over 5-10 jaar heel
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anders zijn en dan kan dit product daaraan bijdragen. Een product dat gericht is op de toekomst.
Blijvende belangstelling en een groep individuen die het stokje steeds overneemt en zich in wil
zetten voor deze idealen.
Binnen ieders eigen cirkel van invloed zelf verantwoordelijkheid nemen voor het nastreven
van deze idealen en niet passief afwachten opdat anderen dat wel zullen doen.
Tijdsdocument dat niet alleen iets over Arnhem Mondiaal uitdrukt, maar ook over het tijdsgewricht én over Arnhem als zeldzaam bolwerk (Asterix & Obelix…) én mogelijk over
mensen en maatschappij in het algemeen (en over politiek. En over NL. En over verzet).
De visie op lokale ontwikkelingssamenwerking in de loop van de tijd weergeven. De opkomst
en ‘neergang’ van de vredesgroepen. De rol van ‘luis in de pels’ richting politiek. Het
draagvlak onder de burgers etc.
De actualiteit benadrukken: Arnhem Millenniumgemeente, Fair Trade campagne e.d.

Bereik organiseren
- Doelgroep vanaf begin heel duidelijk definiëren. Op scholen/ HBO’s sociaal/journalistiek/
politiek) gericht aanbieden + goed vindbare website met koppeling naar bv. YouTube etc.
- Breed verspreiden en via media aan de weg timmeren.
- Steun gemeente bij interne verspreiding.
- Andere aantrekkelijke en laagdrempelige media gebruiken.
- Materiaal verspreiden op bijeenkomsten.
- Actief aanbieden aan scholen en op internet voor werkstuk makende scholieren/studenten –
vindbaar maken in Google.
- Deels op te zetten als handboek (‘HowTo’). Soort inleiding voor degenen die iets soortgelijks
zouden willen initiëren (handboek: zowel op papier als in beeld).
Andere/nieuwe media – vooral om jongeren te bereiken
- Cd-rom met foto’s, documenten, videofilm op dvd.
- Stripboek als vorm?
- Rapper (teksten op muziek).
- YouTube.
- Websites als ‘Arnhem aan Zee’ en ‘Arnhem Direct’.
- Jongerenwebsites?
Vormgeving en techniek
- Interviews in beeld, met betrokkenen van nu en destijds.
- Sfeerbeelden van beeldmateriaal uit het verleden (video/foto/drukwerk).
- Verbindende voice-over die het verhaal vertelt (alternatief: tweegesprek in beeld tussen ‘leek’
en iemand uit de ‘kern’).
- Product op dvd geeft de mogelijkheid er een index bij te maken zodat via een menu direct
gesprongen kan worden naar specifieke items.
- Kwaliteitseisen? Full-HD? Of juist (of ook) voor GSM? Bioscoop?
- Interviews: klassiek in beeld? Sober? Op locatie? Statisch of dynamisch?
- Tweegesprekken: burgmeesters Drijber en Krikke bijvoorbeeld.
- Geen opsomming van interviews (25 is dan teveel), doorklikken?
- Afhankelijk van wat er gekozen wordt, is er specifieke apparatuur nodig.
- Opname is maar deel van het werk. Montage is andere deel. Hiervoor geldt hetzelfde: wat is
nodig, wat is haalbaar?
- Bij ROC RijnIJssel een opleiding voor cameraman/-vrouw. Daar leren ze ook monteren.
- Mogelijk ook via de HAN en RTV-Arnhem?
- Het lijkt me erg nuttig om van het begin af aan jongeren erbij te betrekken. Die hebben vast
goede ideeën en zorgen er voor dat het geen incrowd product wordt.
- Stagiaires die er hun eindwerkstuk mee kunnen maken?
- Will kent iemand met film- en monteerervaring.
- Paar voorbeelden op YouTube zetten.
- Willekeurige bewoners in Arnhem interviewen met de vraag wat zij weten/vinden van het
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Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk.
Dvd met menu (hoofdfilm plus doorklikknoppen: documenten, filmpjes, foto’s).
Achter oude journaalbeelden en foto’s aangaan (Gelders Archief, landelijk videoarchief).
Advertentie in de kranten zetten met oproep om archiefmateriaal.
Hoe dan ook: alles vooral wervend maken!

Voortgang
- Een kerngroep opzetten met daarin iemand die de historische feiten kent, een techneut(e), een
specialist(e) in programmeren, iemand die vanuit frisse kijk tegen de materie aankijkt.
- Frans Bernaerts uitnodigen voor Platformvergadering.
- Projectplan opstellen en vanuit concept plan naar draaiboek toewerken.
- Jongeren erbij zien te betrekken.’
Keuzes maken
Hoewel de opsomming aan doelen en mogelijkheden uitputtend genoemd kan worden en er
derhalve keuzes gemaakt zullen moeten worden, zal het document toch aanleiding zijn om het
video-project grondig voor te bereiden. En dat zal blijken wanneer de Platformleden elkaar op
22 december voor de laatste keer in 2010 treffen en er een volgende stap wordt gezet om het
videoplan te kunnen uitvoeren, zoals blijkt ui de notulen van die bijeenkomst: ‘Naar aanleiding
van de ledeninbreng op de vergadering van 17 november heeft Ed een notitie samengesteld en
rondgemaild. Uit deze opsomming van ideeën en voorstellen moet nu een projectplan worden
gedestilleerd waarmee een draaiboek kan worden samengesteld. Daar is een werkgroepje voor
nodig dat een en ander ter hand neemt. Yvonne en Johannes bieden zich aan. Bert heeft te
kennen gegeven daarin mee te willen doen. Ed doet als ‘backing vocal’ mee. Verder wordt
geprobeerd om intern via stagiaires die zich met regelmaat bij de gemeente melden of anders
extern via bijvoorbeeld de HAN een jongere bij het project te betrekken.
Johannes belt rond en plant een bijeenkomst van het groepje bij hem op kantoor in de eerste
helft van komende week.
Frans Bernaerts (ControLuce) heeft een aankondiging gemaakt die op YouTube te bewonderen
valt. Het filmpje komt eerdaags ook op de site van het Platform (Ed spreekt af met Afina).’
Langzaam maar zeker komt het nieuwe project op gang en zal in 2011 versneld tot resultaat
leiden zoals we in een later hoofdstuk zullen zien.

Hoofdstuk 7

Bezuinigingen
Het jaar 2011 begint voor het Platform met de ontvangst van een brief die ambtenaar Nory
Schouten op 7 januari namens Wilma van Velden, directeur van de dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling (M.O.), aan het Platformbestuur heeft gestuurd. Onderwerp: veranderingen
binnen de dienst M.O. en bezuinigingen. Helemaal verrassend is de brief niet, want Paulien
Toonen van de dienst M.O. heeft op 21 december al per brief aangekondigd dat er gemeentelijke bezuinigingen op komst zijn en dat ook het Platform daar slachtoffer van zou kunnen
worden: ‘Vooralsnog raken de bezuinigingsvoorstellen uw organisatie niet. Echter, het is niet
uitgesloten dat dit alsnog gebeurt omdat de gemeente in de periode tot en met april 2011 nog tot
nieuwe voorstellen kan komen. De definitieve besluitvorming door de raad vindt pas plaats in
april 2011.’
Bij deze bezuinigingen gaat het om een bedrag van € 35 miljoen, zo weet Paulien Toonen in
haar brief aan het Platform te melden. Dat wil zeggen, eigenlijk gaat het om € 25 miljoen, maar
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om de gemeenteraad de mogelijkheid te geven om te kiezen uit de diverse terreinen waarop
bezuinigd moet worden, is er voor € 10 miljoen extra aan opties op de lijst gezet.
De brief die het Platform nu in januari ontvangt, gaat in op de achtergronden van de bezuinigingen en op de manier waarop de gemeente de discussie wil aangaan met de organisaties in de
stad die mogelijk door bezuiniging getroffen zullen worden. De brief begint neutraal en optimistisch: ‘De dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (M.O.) is volop in beweging. Al een tijdje zijn
we onze organisatie aan het ‘verbouwen’. Met als voornaamste doel om ons werk nog beter te
laten aansluiten op de stad en onze partner: u dus. Inmiddels zijn alle ‘strategische’ functies
binnen onze nieuwe organisatie zo goed als ingevuld. Een mooi moment om onszelf opnieuw
aan u voor te stellen.’
Het Platform als ‘partner’ van de gemeente kent echter onderhand zijn pappenheimers en vaart
niet voor niets sinds enkele jaren een zelfstandige koers. Met een jaar-budget van € 5.000 in een
stad met meer dan 150.000 inwoners kan niet veel groots van de grond komen, maar de leden
hebben zich erbij neergelegd dat sober-heid in het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk
troef is geworden en dat er geroeid moet worden met de riemen die men heeft. Bovendien
ontvangt Stichting Arnhem-Lima eenzelfde bedrag en moet voorkomen worden dat deze
stichting in de problemen komt door de trom te roeren en van de gemeente meer financiële inzet
te eisen, een eis die gezien het gebrek aan belangstelling bij het gemeentebestuur voor
vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking toch niet ingewilligd zal worden.
Het gif blijkt bij dit rondschrijven echter in de staart te zitten. Want nadat in de brief de data
worden genoemd waarop maatschappelijke organisaties met de gemeente in gesprek kunnen
gaan over de voorgenomen bezuinigingen, wordt aangekondigd dat er vervolgens besluiten zullen worden genomen: ‘De door de stad geopperde aandachtspunten (maatschappelijke effecten) worden door
het college (en later door de raad) betrokken bij het
maken van concrete keuzes. In maart 2011 zal het college concrete bezuinigingskeuzes maken en die voorleggen
aan de gemeenteraad. Dat gebeurt op basis van de eerder door de gemeenteraad vastgestelde verdeling van de
bezuinigingsopgave over de beleidsterreinen (deelprogramma’s).’
De gevolgen van deze aanpak laten zich raden.
Organisaties in de stad op het gebied van cultuur, sport,
zorg, jeugdbeleid, wijkgericht werken, veiligheid en educatie, die zich zelfstandig en hier en daar met elkaar samenwerkend op het welzijn van de stad
richten, zien elkaar opeens als concurrent. Door zich zo onmisbaar mogelijk te profileren, zullen
de organisaties nu ten koste van andere organisaties, proberen te ontsnappen aan de bezuinigingsdrift van de gemeente. Men is niet langer collegiaal meer naar elkaar, men is opeens elkaars opponent geworden.

Platform reageert laconiek
Wanneer de Platformleden elkaar voor de eerste keer in 2011 treffen – en wel op de vergadering
van 2 februari – komt de brief van de dienst M.O. niet eens aan de orde. Het schrappen van het
jaarbudget van het Platform levert niet bepaald de gewenste € 25 miljoen op die de gemeente als
bezuiniging voor ogen staat. En dus verwachten bestuur en leden niet dat er gesneden zal gaan
worden in het toch al magere Platformbudget. Maar anderzijds maken veel kleine beetjes ook
een groot bedrag, dus het bevreemdt toch wel enigszins dat de Platformleden zich tijdens die
februarivergadering niet met de aangekondigde bezuiniging bezighouden. Men richt zich daarentegen vrijwel uitsluitend op het videoplan dat in een vorig hoofdstuk al aan de orde kwam. In
de tussentijd is namelijk het nodige gedaan om studenten aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen
(HAN) te interesseren voor ondersteuning van het project. Dat blijkt echter niet zo eenvoudig.
Weliswaar is er belangstelling en vinden er ook gesprekken met gegadigden plaats, maar carrièrebelust als menig student blijkt te zijn geworden, wordt het Arnhem Mondiaal-project niet
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gezien als een opstapje naar een goed betaalde baan in het bedrijfsleven en richten zij zich liever
op een stage bij een goed in de markt liggende onderneming of instantie.
Inmiddels is binnen het Platform een projectgroepje opgericht dat uit Bert Oostveen van
Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid, Yvonne Smit van Amnesty-Arnhem, Johannes Kon van Kerk
en Vrede en Ed Bruinvis van de stichting Doca bestaat.
Ook Frans Bernaerts van ControLuce stort zich vol
enthousiasme op de klus: ‘De toekomst is oneindig: elke
productie die op de toekomst gericht is, moet zoveel
mogelijk tijdloos van karakter zijn om ook over een aantal
ja-ren nog toegankelijk te zijn. Naast een terugblik en een
historisch document (inclusief naslag-werk), moeten vooral
de onderliggende mechanismen die in 25 jaar ervaring als
praktisch func-tionerend zijn gebleken, overgebracht
worden. Losmaken van het huidige moment. De essentie
van het werk van het Platform, de essentie van wat bereikt
is en de essentie hoe dit bereikt is – en bereikt kán worden.
Deze essentie overbrengen is meer dan documentair: het is
educatief.’
De zienswijze die Frans Bernaerts in deze paar zinnen neerlegt, is ook de insteek die de
Platformleden voor ogen staat en zal er inderdaad toe leiden dat een film gereedkomt die aan
deze voorwaarden voldoet. Maar dat zal pas in 2014 zijn, wanneer de video-interviews tot één
film worden gecomprimeerd.

Overige voortgang
Maar er gebeurt binnen het Platform meer dan het uitdenken van de beste vorm waarin een jubileumfilm gegoten kan worden. Zo produceert de stichting Doca op 10 januari het tweede
Supplement Millenniumactiviteiten in Arnhem op rij na het publiceren van het overzicht 20002008. En de stichting brengt de 33 e ‘special’ uit over de vervanging van de F-16 door de Joint
Strike Fighter (JSF). Ook heeft de stichting intussen het Platformarchief opgemaakt en geschikt
gemaakt voor overdracht aan het Gelders Archief, een klus die ieder jaar wordt geklaard nadat
het archief van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen in 2006 door Doca aan dit rijksarchief is overgedragen. En zo wordt in deze vergadering de stichting Ecologisch Vernieuwede
Samenleving (kortweg EcoVrede) formeel als Platformlid ingeschreven en meldt de Raad van
Kerken dat er een tweekoppig voorzitterschap bij de Raad is ingesteld: Johannes Kon en
Elfriede ter Schegget zullen afwisselend de voorzittershamer hanteren. De Werkgroep Arnhem
Duurzaam, een wel erg zware naam voor het solo-optreden daarin van de stichting Doca, meldt
dat na maandenlang onderhandelen de domeinnaam arnhemduurzaam.nl verworven is door de
oorspronkelijke eigenaar uit te kopen. Het idee is om de website op te bouwen rond een
kritische beschouwing van duurzaamheidsinitiatieven in Arnhem. Maar hoe goed bedoeld ook,
de website zal door gebrek aan belangstelling niet van de grond komen, zoals de stichting tot
haar teleurstelling zal moeten vaststellen waarna besloten wordt om de domeinnaam rechtstreeks te koppelen aan de website doca.nl.

Arnhem wordt Fair Trade-gemeente
Beter nieuws valt de maand erop te melden wanneer de Platformleden elkaar in de vergadering
van 16 maart treffen, want op 3 februari is Arnhem uitgeroepen tot Fair Trade-gemeente. De
Stichting Fair Trade Gemeente Arnhem wijdt er
in haar nieuwbrief van maart een terugblik aan:
‘Op 3 februari 2011 was het zo ver: wethouder
Margreet van Gastel ontving uit handen van
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Fair Trade gemeenten campagnecoördinator Melinda Choo de Fairtrade gemeente titel voor
Arnhem. De titelviering was een geslaagde middag waarbij consumenten en bedrijven konden
netwerken over hun gezamenlijke interesses: Fairtrade en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Gemeente Arnhem had voor deze gelegenheid, bij hoge uitzondering, het Duivelshuis
beschikbaar gesteld. Tevens werd tijdens deze middag het convenant van Arnhem Energiestad
ondertekend door voorzitter Yvonne Renckens van Stichting Fair Trade Arnhem. Hierna volgden vele anderen haar voorbeeld, zoals As We Speak, La Pura, Coco-Mat en de Wereldwinkel.’
Met deze toekenning zit de belangrijkste taak van de Stichting Fair Trade Gemeente Arnhem
erop en zal Yvonne Renckens als de initiatiefneemster niet veel later haar voorzittersfunctie
vacant stellen.
Inmiddels is ook de jaarlijkse Moyanolezing van de stichting Arnhem Lima een feit. In de
februari-nieuwsbrief van de stichting wordt de avond, op 4 maart te houden in Hotel Blanc aan
de Coehoornstraat, aldus aangekondigd: ‘De Moyanolezing gaat ditmaal over de invloed van
ontwikkelingswerk op het toekomstbeeld van de jonge Peruaanse vrouw. De lezing is in het
Nederlands. Selma van Oostwaard vertelt naar aanleiding van haar onderzoek in Peru over
haar ervaringen met buitenlandse hulpverlening aan jongeren in de buitenwijken van Cusco. In
het kader van Internationale Vrouwendag koppelt zij haar resultaten vooral aan de positie van
de jonge vrouw in de Peruaanse samenleving. De vragen die Selma deze avond behandelt, zijn:
Welke problemen ervaren Peruaanse meisjes op hun weg naar volwassenheid? Hoe gaan buitenlandse hulporganisaties te werk om hun toekomstbeeld te verbeteren? En in hoeverre kunnen
zij ook echt meer kansen bieden aan deze meisjes? Om een beeld te schetsen van de dagelijkse
realiteit van jongeren in Peru, zal Selma naast eigen foto’s ook foto’s laten zien die de jongeren
zelf met behulp van wegwerpcamera’s hebben gemaakt.’

Hoofdstuk 8

China en Arnhem Energiestad
Op 20 april treffen de Platformleden elkaar voor de derde keer in 2011 en op die dag komt ook
het jaarverslag over 2010 uit. Een klus die jaarlijks op de schouders van de Docavertegenwoordiger rust daar hij behalve Platformvoorzitter ook secretaris van het bestuur is.
Afina van de Pol, een van de vorige Platformsecretaresses,
heeft net als in de voorgaande paar jaar voor de omslag van
het verslag gezorgd. Maar het is geen succesvol verslag dit
jaar: slechts zes van de twaalf Platformorganisaties hebben tijdig hun jaaroverzicht ingeleverd, waardoor er van een goede
afspiegeling van de activiteiten van de aangesloten organisaties eigenlijk geen sprake is. Er gaat van het bestuur dan ook
in deze aprilvergadering een ernstige waarschuwing uit
richting leden om in het volgende jaar ernst te maken met het
tijdig inleveren van hun jaarverslag omdat anders de positie
van het Platform bij de gemeente – en daarmee de jaarlijkse
subsidie – in gevaar raakt.
Een andere kwestie die op deze Platformbijeenkomst aan de
orde komt is ‘China’. Uit de notulen van deze aprilbijeenkomst: ‘Er verschijnen steeds meer alarmerende berichten uit
China over het laten verdwijnen van burgerrechtactivisten
door de geheime dienst. Amnesty International bevestigt deze berichten en heeft deze inbreuk op
de mensenrechten aangekaart bij minister Verhagen die eerdaags met een handelsmissie naar
China vertrekt. Ons Platform heeft in het verleden meermaals bij B&W en raad de Chinese
mensenrechtensituatie aangekaart in verband met de stedenband die Arnhem met Wuhan heeft.
Onlangs brachten leden van het Arnhemse stadsbestuur een bezoek aan China samen met verArnhem Mondiaal
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tegenwoordigers van het Arnhemse bedrijfsleven. Daarin staan de economische belangen centraal en worden de mensenrechtenschendingen genegeerd. Voorstel: Doca en Amnesty-Arnhem
maken samen een snelle casestudy van deze kwestie en stellen een conceptadvies op waarmee de
gemeente wordt benaderd.’
Publiciteit rond de belabberde mensenrechtensituatie in China is er inmiddels genoeg, want met
regelmaat staan artikelen in de pers over het onverwacht van straat oppakken van critici van het
bewind. Mensen van wie de familie soms maanden niets meer hoort en die dan opeens zonder
vorm van proces weer worden vrijgelaten. De intimidatie doet op deze manier zijn werk en het
zijn krachten van buiten het land die de hoop vormen van de slachtoffers. Met name Amnesty
International dat in mei zijn 50-jarig bestaan viert, is de organisatie die er nog enige invloed op
kan uitoefenen. Toch lukt het de Arnhemse afdeling niet om op dit onderwerp in Arnhem in
actie te komen. Met een verwijzing naar het hoofdkantoor in Amsterdam blijft het bij goede
voornemens en komt er van de casestudy samen met de stichting Doca niets terecht.

Arnhem Energiestad
Ondertussen is bij de gemeente Arnhem vaart gemaakt met de campagne om van de stad – in
elk geval vast op papier – een Energiestad te maken. Begin mei maakt het gemeentebestuur
onder het logo van Millenniumge-meente en met de wervende leus Grootste duurzame
evenement van dit jaar in Arnhem! bekend dat er een programma Arnhem Energiestad is
opgesteld: ‘Op 20 mei vindt de conferentie Our Common Future 2.0 plaats in en rondom de
Eusebiuskerk. Our Common Future 2.0 (OCF 2.0) is de afsluiting van het unieke crowdsourcingsproject. Wethouder Margreet van Gastel verzorgt de workshop Energie en presenteert
Arnhem als Millen-niumstad en introduceert ons programma Arnhem Ener-giestad. Het
resultaat van het Our Common Project 2.0-project is het boek ‘Duurzaam Denken en Doen –
inspi-ratieboek voor onze gezamenlijke toekomst’. Een duur-zame toekomstvisie geformuleerd
door de 400 deelne-mers aan dit crowdsourcingsproject. Tijdens dit evene-ment wordt het
eerste exemplaar van het boek aangebo-den aan oud-premier Ruud Lubbers.’
CDA-voorman Ruud Lubbers is voor de Platformleden geen onbekende. Hij leidde immers het
kabinet in de tijd dat er massaal gedemonstreerd werd tegen de plaatsing van kruisraketten in
Nederland. Het besluit van het kabinet om akkoord te gaan met het NAVO-dubbelbesluit en de
plaatsing van kruisraketten op de vliegbasis Woensdrecht (zie het eerste deel van dit boek), zal
hem zijn leven lang nagedragen worden, ook nadat hij zich decennia later als een tegenstander
van kernwapens verklaarde.
Maar ook wethouder Margreet van Gastel is voor de Platformleden geen onbekende. Als fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad stemden zij en haar fractie op 23 januari 2009 tegen
het besluit om van Arnhem een Millenniumgemeente te
maken. De kapotte tegels op de fietspaden in ArnhemZuid waren belangrijker, zoals zij toentertijd stelde.
Weliswaar was de overgrote meerderheid van de raad
vóór aansluiting bij de Millenniumgemeenten in Nederland, maar door als fractie tegen te stemmen, werd het
besluit niet met algemene stemmen aangenomen, wat
een kroon op het werk van GroenLinks en de Millenniumwerkgroep geweest zou zijn.
Net als Ruud Lubbers zal echter ook Margreet van
Gastel een nieuw leven beginnen als milieubewuste
bestuurder en gedurende haar wethouderschap (20102014) duurzaamheid en milieu hoog in het vaandel
dragen. Zo hoog dat zelfs D66-Arnhem haar in 2014 als
de groenste politicus nomineerde, een jaarlijkse verkiezing die georganiseerd wordt door de Vereniging Natuurmonumenten. Dat beide liberale partijen in werkelijkheid niet zo ver uit elkaar staan als tijdens Kamerdiscussies soms lijkt, blijkt ook hier weer eens.
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Hoofdstuk 9

Amnesty International 50 jaar
Het lijkt er in eerste instantie op dat door alle aandacht voor het video-plan ter gelegenheid van
het 25-jarig jubileum van het Platform, er in de eerste helft van 2011 geen gezamenlijke acties
worden ondernomen. Op de Platformvergadering van 25 mei blijkt dat echter mee te vallen.
Drie dagen eerder hebben Amnesty-Arnhem en de stichting Doca namelijk gezamenlijk een
filmavond gehouden in Filmtheater Focus. Een lid van de PR-afdeling van het hoofdkantoor van
Amnesty International in Amsterdam geeft daarbij een toelichting op het nieuwe beleid van
Amnesty waarin meer aandacht zal zijn voor mondiale
armoedebestrijding. Dat alles naar aanleiding van het 50jarig bestaan van Amnesty International. Met de documentaire When they are all free van cineast James Rogan over
de ontwikkeling van Amnesty van ‘brievenschrijforganisatie’ naar een van de meest invloedrijke NGO’s ter wereld
als inleiding, wordt die avond gediscussieerd over het perspectief van de bescherming van de mensenrechten.
Ondanks de magere opkomst (slechts twintig
belangstellenden) ver-loopt het debat goed.
Het tekent de instelling van Amnesty-Arnhem om meteen
daarop een actie te organiseren rond de huisuitzetting van
Roma in Servië. Aansluitend bij het jaarlijkse Hoogte 80festival rond Hemelvaartsdag begin juni, wordt kinderen de
mogelijkheid geboden om kartonnen speelhuizen te maken
en te versieren, terwijl hun ouders worden benaderd met
een petitie om te protesteren bij de Servische autoriteiten
tegen de gedwongen huisuitzettingen.
Voor het overige blijven de gezamenlijke activiteiten in 2011 – ondanks de goede ervaringen in
het voorgaande jaar – beperkt tot Wereldarmoededag en de campagne Cities for Life. Dit met de
toevoeging dat Wereldarmoededag over twee dagen verdeeld wordt zodat ook Wereldvoedseldag in de schijnwerpers gezet kan worden. Wel wordt door stichting Doca, EcoVrede en de
Bahá’í Gemeenschap deelgenomen aan de op 24 juni gehouden stadsconferentie Energie made
in [Arnhem] – alsook aan de gemeentelijke energiemarkt de dag erna – maar veel zoden aan de
dijk zetten beide initiatieven niet: de belangstelling ervoor is gering en de getoonde ideeën over
alternatieve energie en duurzaamheid lijken de burgers van Arnhem (nog) niet erg te inspireren.

Video-plan krijgt vorm
Daartegenover staat wel de inzet om van het video-plan iets groots te maken. Op deze meivergadering worden dan ook de knopen doorgehakt over de opzet van de cyclus. Omdat Frans
Bernaerts als de filmer de voorkeur geeft aan een meer intieme setting, wordt besloten om de te
interviewen personen te vragen of de opnamen bij hen thuis mogen worden gemaakt. De eerste
vijf (van de vijftien) personen die met dit verzoek worden benaderd zijn de voormalige burgemeesters Job Drijber en Paul Scholten, Grondvest-voorzitter Wim Sweers, PvdA-raadslid Dick
Tiemens en Yvonne Renckens, tot voor kort voorzitter van stichting Fair Trade Gemeente Arnhem.
De interviews zullen worden afgenomen door Bert Oostveen, Johannes Kon, Henny Beijer en
Ed Bruinvis. Maar niet alles gaat daarbij van een leien dakje. Het aanvankelijke plan om
verslaggeefster Ster van Kooten van RTV-Arnhem voor de interviews te vragen gaat niet door,
omdat zij geen mogelijkheid ziet om interviews buiten Arnhem te houden. En voormalig burgemeester Paul Scholten voelt niets voor een interview, zoals hij in zijn brief van 8 juli 2011 aan
Bert Oostveen schrijft:
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‘Bijdrage Paul Scholten, burgemeester Arnhem 1989- 2001.
De voorganger van de huidige burgemeester schrijft vanuit zijn huidige woonplaats HoogKeppel in de Achterhoek het volgende. In de tijd dat ik met het Vredesplatform, zoals het toen
geloof ik heette, te maken had, ging deze groep dwars tegen mijn eigen persoonlijke overtuiging
heen toen het in mijn eerste jaar 1989 ging om contact met onze jumelagegemeente, het (Oost-)
Duitse Gera. Toen de muur viel heb ik sindsdien slechts het meest minimale contact met deze
stad willen hebben, omdat er tot nog lange tijd na 1989 (tevens het jaar dat ik in Arnhem begon)
de vroegere communisten en aanverwante kerkelijke vertegenwoordigers, vaak in andere gedaanten, daar de touwtjes nog stevig in handen hadden. Het Vredesplatform had hier minder
mee van doen als particuliere organisatie dan ik in mijn publieke functie. De mensen van het
Platform waren nog steeds doordrenkt van het ideaal van 'vriendschap met de DDR', waar men
voor de val van de muur zo mee koketteerde, de ogen sluitend voor alle slechte aspecten van de
DDR-dictatuur. De actieve deelnemers waren toen zeker, zeer linksgeoriënteerd en ik wilde mij
als boven de partijen staande burgemeester, daar bovendien niet mee vereenzelvigen.
Ik heb, ook om de balans in evenwicht te houden, in die tijd het accent gelegd op de band met
Croydon/Engeland, de andere jumelagegemeente van
Arnhem. Daar doorheen liep de relatie met de veteranen van de Slag om Arnhem (in 1989 45 jaarherdenking met nog John Frost zelf). Ik vond en vind namelijk dat zij die met hun leven zich ingezet hebben voor
vrede en vrijheid voor onze stad heel wat
meer aandacht en respect verdienden. Veel later vond
het Platform ook daar haar idealistische evenknie. In
een van de jaren erna, het moet 1991 geweest zijn,
heb ik Jelena Bonner uitgenodigd de brug over de
Rijn bij de Pley te 'dopen' tot Sacharovbrug, zoals hij tot nu toe heet. Aanleiding was onenigheid tussen links en rechts in de stad: links demonstreerde voor Mandela bij de naar hem terecht genoemde brug en rechts sympathiseerde met John Frost, die enige tijd ervoor zijn naam
aan de oudste brug gegeven had. Ik vond dat onjuist en ongewenst en heb aan de gemeenteraad
voorgesteld de derde brug naar Sacharov te vernoemen, die toen net overleden was. Dit alles om deze strijd middels een derde naam te neutraliseren. De raad aanvaardde mijn voorstel
zonder een tegenstem. Zoals bekend was Jelena Bonner, de eveneens beroemde echtgenote van
de Nobelprijswinnaar voor de vrede, Sacharov. Het was een hele gebeurtenis, die in het hele
land en daarbuiten aandacht vroeg. Ze kwam er speciaal voor over en logeerde die dagen bij
H.M. de Koningin op Huis ten Bosch. Ik beschouwde het als een symbolische bijdrage aan vrede en vrijheid (waar Sacharov zo voor gevochten had). Daarna werd ik door haar uitgenodigd
om een door haar georganiseerde conferentie in Moskou bij te wonen, waar de idealen van
haar overleden man werden getoetst aan de nog heersende Sovjet-werkelijkheid. Een uiterst
moedige Bonner nam in een felle speech scherp afstand van President Gorbatjov, die ze totaal
nog niet vertrouwde omdat hij in die eindfase zijn eerdere, gedurfde hervormingskoers geheel
liet varen. Hijzelf was er plotseling en ongenood haar toehoorder alleen om te laten zien wie de
baas was ... Het was een historische avond daar in het conservatorium in Moskou: Gorbatjov in
de loge van de Tsaar, strak voor zich uitkijkend, Boris Jeltsin, de coming man nog als verkiezingskandidaat op de eerste rij met Jelena Bonner op het podium. Het was twee dagen voor de
verkiezingen, waarbij de Sovjet-Unie in elkaar stortte. Zij is onlangs overleden in de VS, waar
zij later ging wonen, toen zij de hernieuwde onvrijheid van Poetin c.s. niet meer kon verdragen.
Ik weet niet of er nog iemand in Arnhem aan die gebeurtenissen toen nu aandacht besteed heeft.
Sinds die tijd heb ik in vele, vele toespraken vaak het accent gelegd op de vanuit alle windrichtingen 'bereikbaarheid' van Arnhem over bruggen van vrede en vrijheid: vanuit het Westen over
de John Frostbrug (1ste wereld), vanuit het Oosten via de Sacharovbrug (2de wereld) en van
het Zuiden de Mandela-brug (3de wereld). Alle drie hebben ze gestreden voor hetzelfde! Zie dus
wat ons verbindt en niet wat ons scheidt.
Met acties tegen het beleid van onze regering met be-trekking tot Zuid-Afrika heb ik altijd
afstand gehou-den. Ik vond daar geen taak liggen voor de gemeente. Er waren wethouders die
daar anders over dachten. Ook hier zag je steeds dezelfde – kleine – groep vredesactivisten.
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Tenslotte nog een laatste herinnering: in 1994 heb ik ter gelegenheid van de 50ste herdenking
van de Slag om Arnhem de suggestie gedaan om als verzoeningsgebaar de Duitse Bondspresident daarbij uit te nodigen. Het bleek een brug te ver. Velen in Nederland – niet zo in Arnhem
zelf, de raad was in principe voor – waren er nog niet aan toe, zo bleek uit de nationale kranten,
die er tot op de voorpagina's aandacht aan besteedden. Het idee heb ik spijtig genoeg moeten
inslikken. In mei 1995 herdacht heel Nederland 50 jaar na dato het einde van WOII. Arnhem
deed er zoals gewoonlijk niet veel aan omdat Arnhem in mei '45 geëvacueerd en leeg was. Toch
was er een initiatief – ik meen vanuit het Platform – om een oecumenische dienst in de Eusebius
te houden. Ik werd gevraagd de toespraak te houden. Ik heb toen de Duitse ambassadeur Wilhelm Haas ervoor uitgenodigd. Dat was ook toen nog een bijzondere zaak. Na afloop van mijn
verhaal heb ik onder donderend applaus van de volle kerk inclusief een groep Duitse jongeren
van de andere kant van de nabije grens, naar hem mijn hand uitgestoken. Zijn dankbaarheid
was zichtbaar. Tot zover een paar herinneringen die u mogelijk de moeite waard vindt. Het
toont misschien de andere kant van dezelfde vredesmedaille.
Met vriendelijke groet, Paul Scholten.’
Uiteraard wordt het antwoord van Paul Scholten gedeeld met de andere Platformleden. En al
wordt bij de tekst hier en daar fronsend gekeken, het geeft toch een goed beeld van een stadsbestuurder die – heel anders dan zijn voorganger Job Drijber, eveneens van VVD-huize – op zijn
eigen manier probeert boven de partijen te staan, zoals hij dat in zijn brief aan het Platform
noemt. Verzoening was in zijn optiek de manier om met het oorlogsverleden waar Arnhem zo
zwaar onder had geleden – net als menige Duitse stad overigens – om te gaan. Een standpunt
echter dat hem lang niet altijd in dank werd afgenomen door veteranenorganisaties en vertegenwoordigers van het voormalig verzet. Zij hadden daarvoor te veel leed ondervonden van de bezetter gedurende de jaren ’40 - ‘45.

Overige initiatieven
De Platformvergadering van 25 mei (de brief van voormalig burgemeester Paul Scholten zal pas
zes weken later worden geschreven) laat echter ook andere waardevolle en verrassende initiatieven zien die op deze avond aan de orde komen. Allereerst komt het besluit aan de orde om
een nieuwe website voor het Platform te bouwen. Afina van de Pol, als de ontwerpster van de
eerste website, krijgt het verzoek om een nieuw ontwerp te maken. Maar om gezondheidsredenen laat zij de eer aan een ander en dat wordt Frans Bernaerts van het mediabedrijf ControLuce.
Hij kan het werk er naast de video-inspanningen nog wel bij hebben. Yvonne Smit van Amnesty-Arnhem zal hem bij het ontwerp assisteren: ’De site
wordt in elk geval zo gebouwd dat de Platformleden er zelf
hun informatie heel eenvoudig (dus zonder tussenkomst van
een webmaster) op kunnen zetten. En het moet voor derden
heel eenvoudig zijn om er hun vragen en discussie op kwijt
te kunnen.’
Dat laatste, als interactieve functie, is bedoeld om meer
mensen bij het Platformwerk betrokken te krijgen, al zal
daar, zoals later blijkt, geen enkele maal gebruik van worden gemaakt.
Verder laat Syne Fonk die avond, samen met de meegekomen Antoine Theunissen van EcoVrede, een powerpointpresentatie over het werk van de organisatie zien.
Irene Peters heeft zich voor deze vergadering afgemeld,
maar heeft nog wel tijdig door kunnen geven dat de door
haar gemaakte acht Millenniumschilderijen worden geëxposeerd in de bibliotheken van Kerkrade en Almelo. Enkele
jaren later zullen deze schilderijen tot haar grote blijdschap worden overgenomen door het
Museum voor Vrede en Geweldloosheid in Gouda.
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En terwijl stichting Doca nog steeds de ontwikkelingen bijhoudt rond de mogelijke aanschaf
door Nederland van de Joint Strike Fighter (in deze meimaand verschijnt de 36 e publicatie over
de uit de pan rijzende kosten van deze jachtbommenwerper), meldt de Raad van Kerken Arnhem dat de Migrantenkerk op 2 juni (Hemelvaartsdag) een bijeenkomst organiseert in de Salvatorkerk in Arnhem-Zuid rond het thema Reik elkaar de hand.

Hoofdstuk 10

Start video-interviews
Het is 31 augustus als de Platformleden elkaar na de zomervakantie weer treffen. Dan blijken de Millenniumschilderijen
van Irene Peters niet in de bibliotheek van Kerkrade, maar in
die van Aalten te hebben gehangen en blijkt het beschilderen
van de kartonnen speelhuisjes die Amnesty-Arnhem in petto
had voor de jeugd op Hoogte 80, vanwege het slechte weer
niet te zijn doorgegaan. Ed Bruinvis van stichting Doca
meldt met het schrijven aan het Arnhem Mondiaal-boek
intussen te zijn gevorderd tot deel 6 (1987-1988). Het idee
om alsnog een activiteit op te zetten rond de Internationale
Vredesdag op 21 september lijdt schipbreuk door tijdsdruk
en aansluitmogelijkheden. Het plan van Will Bijloo om op
25 november een activiteit te organiseren rond de VN-dag tegen Geweld tegen Vrouwen, gaat
vanwege zijn matige gezondheid eveneens niet door.
Kerk en Vrede meldt vervolgens dat het niet goed gaat met de vereniging: door gebrek aan
financiële middelen moeten vaste banen worden geschrapt en zal de organisatie alleen nog maar
op vrijwilligers kunnen draaien. Bovendien heeft een van de bestuurders met de compassievlag
lopen zwaaien wat hem een proces-verbaal heeft opgeleverd waaruit een rechtszaak is voortgevloeid. En verder besluiten de Platformleden vanwege het ondoorzichtige financiële beleid en
de bonuscultuur bij de ING-bank, om over te stappen naar de Triodos Bank.
Goed nieuws is er wel over het energieprogramma van de gemeente Arnhem, want op 24 juni,
tijdens de al eerdergenoemde stadsconferentie Energy made in [Arnhem], heeft de Platformvoorzitter namens leden en bestuur het energieconvenant van de gemeente ondertekend.

Start video-interviews
De zomermaanden zijn ook gebruikt om de eerste serie video-interviews te houden met Wim
Sweers (4 juli), Dick Tiemens (16 augustus), Yvonne Renckens (19 augustus) en Job Drijber
(29 augustus). Het eerste video-interview is inmiddels gemonteerd (Frans Bernaerts werkt met
twee camera-opstellingen). De notulen van de vergadering van 31 augustus hierover: ‘Bert en
Ed hebben het filminterview met Wim bekeken en (overeenkomend) commentaar aan Frans
gestuurd die voor de montage zorgt. De andere 3 films komen zo snel mogelijk. Tot nu toe
verlopen de interviews goed en is ook het beeldmateriaal van goede kwaliteit. De vraag is nu:
hoe gaan we met het materiaal aan de slag?
Ed doet een voorstel om de films zowel op de website te zetten (verkorte en uitgebreide versie)
als ze te koppelen aan debatavonden met jongeren vanuit het idee dat het vredes- en ontwikkelingswerk op hen moet worden overgedragen. Met de agenda voor de komende vergadering
stuurt hij een uitgewerkt voorstel rond.’
Onder de titel Platformjubileum, debat-avonden en filminterviews komt hij op 4 september met
het beloofde voorstel. Onder het kopje ‘Platformjubileum’ wordt daarin een lans gebroken voor
een brede jubileumviering in plaats van een herdenkingsfestiviteit op één avond te houden:
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‘Gedenken we ons 25-jarig bestaan als Platform, dan houden we de allereerste Platformbijeenkomst aan die op 15 december 1986 in de Wereldwinkel Kortestraat werd gehouden,
indertijd voorgezeten door Wim Onderstal. Het idee om een raadgevend Platform op te richten
dateert echter van eerder dat jaar en is afkomstig van toenmalig wethouder Daan van de
Meeberg, die met hulp van Johannes Kon (de eerste Platformvoorzitter overigens) alle vredesen ontwikkelingsorganisaties in Arnhem aanschreef met de uitnodiging om in het stadhuis te komen praten over dit Platformidee. Pas in een later stadium sloten zich milieu- en mensenrechtenorganisaties bij het Platform aan. Anders gezegd, het Platform ontwikkelde zich gaandeweg,
zowel qua samenstelling als qua thema-aanpak.
In plaats dus van ons strikt te richten op die 15 e december, zou je het jubileum ook kunnen
uitsmeren over bijvoorbeeld een periode van een half jaar met als aanknopingspunt ‘een kwart
eeuw samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties’. Dat haalt wat druk van de ketel en
geeft ons de mogelijkheid om ons te richten op verschillende doelgroepen.’
Het idee om debat-avonden te organiseren is ingegeven door de vaststelling dat de gemiddelde
leeftijd van de Platformleden stijgt en dat er niet of nauwelijks aanwas is uit jongere generaties,
vooral niet waar het beleids- en bestuurswerk betreft. Een probleem overigens dat zich niet beperkt tot het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk, zo stelt de voorzitter in zijn discussiestuk, maar dat ‘in alle sectoren van de cultuur (en niet alleen in Nederland) speelt. Toch vinden
we het belangrijk om ‘de vredesfakkel’ aan jongeren door te geven.
Verdeel je de jongeren in drie groepen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs), dan zou je voor die drie groepen iets kunnen organiseren wat hen ‘bij de les’ brengt.
Een combinatie van film en speels debat kan een leuke avond of middag opleveren. Door die
bijeenkomsten te filmen en er fragmenten van op de website te zetten, kunnen we wellicht die
gewenste interactiviteit realiseren. (Bij basisonderwijs denk ik overigens aan groep 7 en 8 gezien de ernst van de thematiek.)
Door de filminterviews onder te verdelen in 3 clusters (sectoren, terreinen en Platformleden),
zou je per onderwijsgroep een cluster als uitgangpunt voor debat kunnen nemen. Per interview
zou je de reacties van de jongeren kunnen vragen (en die dus weer filmen).
Hoewel de zoektocht naar een stagiaire eerder dit jaar zonder succes was, zou je voor de uitvoering van dit idee misschien wel iemand van het sociaal cultureel werk kunnen vragen die bij
Stichting Rijnstad stage loopt.’
Het idee ligt zowel voor de hand als dat het een goedbedoelde poging is om Arnhemse jongeren
te betrekken bij vredesthema’s en ontwikkelingsproblematiek. Toch zal het voorstel niet van de
grond komen zoals we in een later hoofdstuk zullen moeten vaststellen.

Hoofdstuk 11

Wereldarmoededag en Wereldvoedseldag 2011
Op 5 oktober 2011 komen de Platformleden opnieuw bij elkaar, waarbij ditmaal de voorbereidingen van Wereldarmoededag en Wereldvoedseldag centraal staan. Beide VN-dagen passen in
het schema dat het Platform nog steeds hanteert als inbreng in de campagne Arnhem Millenniumgemeente.
Een van de deelnemende organisaties, Stichting Arnhem-Lima, heeft het programma al bekend
gemaakt middels de nieuwsbrief van september: ‘Dit jaar wordt ook in Arnhem weer aandacht
besteed aan de Wereldarmoededag. Op zaterdag 15 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur staat een
aantal organisaties samen met een stand op het Land van de Markt. Daar wordt informatie gegeven over armoede onder andere door de Werkgroep Verzet tegen Armoede, Stichting ArnhemLima, de Wereldwinkel Arnhem, stichting Fair Trade Gemeente Arnhem, vertegenwoordigers
van de Raad van Kerken Arnhem en het Platform Arnhem Mondiaal. Voorbijgangers krijgen
een informatieboekje aangeboden met bonnen voor onder meer een gratis kopje Fair Trade koffie en de Wereldwinkel verkoopt mooie producten. De organisatoren stimuleren de voorbijganArnhem Mondiaal
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gers om bewuster inkopen te doen en eens vaker te kijken of er een Fair Trade optie is. Dat kan
tijdens de Fair Trade wandelroute door het stadscentrum. Ook wordt ‘eerlijke’ chocolade uitgedeeld.’

Wereldvoedseldag
Tot zover wijkt het programma van de Wereldarmoededag niet veel af van eerdere
programma’s. Eigenlijk varieert vooral de locatie: van het plein naast de Eusebiuskerk naar het
plein voor Rozet en vandaar naar het Land van de Markt, dat
laatste als de meest gunstige plek om voorbijgangers te treffen,
omdat het pleintje aan de drukste winkelstraat van Arnhem ligt.
Het programma van Wereldvoedseldag is echter nieuw. In voorgaande jaren werden beide VN-gedenkdagen op één zaterdagmiddag gecombineerd. Niet alleen omdat beide data zo dicht bij
elkaar liggen en iedere activiteit in de binnenstad de nodige inzet vraagt op het gebied van vergunningen en kraamhuur, maar
ook omdat de thematiek min of meer in elkaars verlengde ligt.
Dit jaar willen de deelnemende organisaties echter iets heel anders en ook dat licht de nieuwsbrief van Stichting Arnhem-Lima
toe: ‘Op maandag 17 oktober wordt in het kader van de Wereldvoedseldag een wereldmaaltijd verzorgd. De maaltijd vindt
plaats tussen 17.00 en 18.45 uur. Er wordt gekookt met producten die anders weggegooid zouden worden door enkele Arnhemse supermarkten en marktkraamhouders. Aan de maaltijd nemen leden van de Arnhemse gemeenteraad deel, maar ook enkele cliënten van de Arnhemse Voedselbank. Doel van de maaltijd
is om zichtbaar te maken dat met voedsel dat wordt weggegooid, nog een prima maaltijd kan
worden bereid. Tevens kunnen de deelnemers aan de maaltijd
hun ervaringen uitwisselen. Locatie wordt nog bekend gemaakt, houd de website van Stichting Arnhem-Lima in de
gaten (zie Colofon).
Om 19.00 uur wordt in Filmtheater Focus op de Arnhemse
Korenmarkt een film vertoond die gaat over voedselve-spilling. In beeld wordt gebracht dat de productie vernietigd
wordt omdat er een overschot is en daardoor de prijs laag is.
Ook wordt voedsel in supermarkten uit de schappen gehaald
nog voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. De film
wordt ingeleid door een deskundige op het terrein van
voedselverspilling en duurzame voeding. Na afloop wordt over
het thema gediscussieerd met de aanwezigen. De entree voor
deze avond bedraagt twee euro, maar is op vertoon van een
Arnhem Card gratis. Stichting Arnhem-Lima is een van de
organisatoren van deze activiteiten.’

Terugblik op beide dagen
Wanneer de Platformleden elkaar ontmoeten op de vergadering van 16 november wordt zoals
gebruikelijk teruggeblikt op de gezamenlijke activiteiten. De conclusie in de notulen luidt dat
beide dagen succesvol waren: ‘Geslaagde middag. Twee kramen op het Land van de Markt en
een (Milieudefensie) bij de Bieb. Mooi weer, uitdelen chocolaatjes nog steeds goed aanknopingspunt voor een gesprek over Fair Trade. Toch nog trommelaars in plaats van Bucket Percussie Band. Mooi en handzaam boekje over deelnemende organisaties. Opname bonnen geslaagd idee. De meeste (voor gratis kop koffie) zijn benut bij Café Meijers (dicht bij de kramen).
Steun van Kuifjes Corner en kraamverhuurder. Bij Meijers konden mensen van de kraam gratis
thee en koffie krijgen. Organi-satie en samenwerking verliepen prima.
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Wereldvoedseldag eveneens geslaagd, zowel de gezamenlijke maaltijd met gemeente Arnhem en
Voedselbank (25 deelnemers) als het filmdebat in Focus (40 bezoekers). Wel heeft de organisatie veel tijd gevraagd.
Gratis eten van supermarkt Jan Linders in Arnhem-Zuid en bij Leijser Fruit. Bert is nog heen en
weer naar Loenen gereden voor een doos eten bij een Loenense supermarkt. Overgebleven
voedsel is naar Kruispunt gebracht. Ook is het initiatief financieel ondersteund door Focus
(geen nota). Persaandacht viel zwaar tegen. Bert heeft zich erover bij de redactie beklaagd,
waarop alsnog een klein artikeltje verscheen.’

Vervolg
Het organiseren van de twee dagen heeft echter veel van de organisatoren gevraagd, zoals
aangegeven wordt in het verslag. Het zal daarom ook de laatste keer zijn dat beide dagen apart
van elkaar worden gehouden. Bovendien blijkt ook bij dit jaarlijks terugkerende activiteit dat
het grotendeels dezelfde mensen zijn die de kar trekken. De vraag dringt zich op of het steeds
weer staan met een kraam, het uitdelen van chocolaatjes en het opblazen van ballonnen voor de
kinderen wel de meest geschikte manier is om de armoede in de wereld onder de aandacht van
de voorbijgangers te brengen. Tegelijkertijd echter staat de organisatoren geen aansprekend alternatief voor ogen. Dit alles tezamen zal ertoe leiden dat er in de jaren die volgen steeds minder
animo is om campagne te voeren rond beide dagen.

Hoofdstuk 12

Somber perspectief
Maar er gebeurt meer in dat najaar van 2011. Want mag dan de campagne rond Wereldarmoededag en Wereldvoedseldag door de Platformleden als geslaagd worden gekwalificeerd, andere
gebeurtenissen in die laatste maanden van dat jaar roepen een somber beeld op. Dat begint
eigenlijk al op de vergadering van 5 oktober waar Yvonne Smit – per e-mail – meldt dat zij na
negen jaar stopt met haar werk voor Amnesty-Arnhem: ‘Iets wat ik liever persoonlijk was komen vertellen, maar nu toch maar zo. Ik stop/ben gestopt met
m’n werkzaamheden voor Amnesty Arnhem. Ik heb dat nu zo’n 9
jaar gedaan en het wordt tijd voor andere dingen. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor mijn bezigheden bij het Platform. Ik
heb wel gezegd dat ik in ieder geval nog het China-advies zal
verzorgen, samen met Ed natuurlijk, en dat ik ook de ontwikkeling van de nieuwe site vooralsnog zal begeleiden. Maar daarna
houdt het op. Ik heb bij de vergadering van AI uiteraard duidelijk gesteld dat iemand anders de honneurs bij het Platform zal
moeten waarnemen.’
Die andere persoon zal er echter niet komen. Weliswaar meldt
Hetty Bos zich aan als de nieuwe contactpersoon van Amnesty-Arnhem, maar het bezoeken van
de Platformvergaderingen zit er niet in en langzamerhand zal ook Amnesty vervallen tot agendalid zoals we dat eerder hebben gezien bij de stichting Internationale Jeugduitwisseling en de
Werkgroep Arnhem-Tibet.
Dat Yvonne Smit het bijltje er evenwel niet zomaar bij neergooit, blijkt uit datzelfde mailbericht: ‘Voor wat betreft het China-advies. Dat ben ik geenszins vergeten, maar ik heb wel gemerkt dat ik heb geworsteld met hoe ik daar precies mee om moet gaan. Ik heb getracht in de
Amnesty-groep Arnhem informatie en input daarvoor te vergaren, maar het blijkt dat niemand
daar in het verleden rechtstreeks mee te maken heeft gehad of daarbij betrokken is geweest. Ik
heb er evengoed al wel met een aantal mensen (o.m. Willem Kramer) van gedachten over
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gewisseld en heb een aantal zaken die ik erover op papier moet zetten, om dat dan vervolgens
met Ed verder te bespreken.’.
Haar vertrek bij de Arnhemse afdeling van Amnesty International moet een groot verlies voor
de groep zijn. Zij is immers een van de leden die het voortouw neemt bij activiteiten en die zich
bovendien in Platformverband extra ingespannen heeft om Amnesty met andere organisaties in
de stad te laten samenwerken. Maar haar vertrek bij Amnesty-Arnhem heeft ook gevolgen voor
de nieuwe website van het Platform zoals ze in haar e-mail aangeeft: ‘Met Frans ben ik nog aan
het corresponderen over de nieuwe site. Het streven is dat deze in oktober nog de lucht in kan.
Wordt dus vervolgd en ik mail hierover eind deze week nog een update naar in elk geval de
werkgroep toe.’
Door allerlei vertragingen zal het nog tot december 2012 duren voordat de nieuwe website klaar
is en online gaat. Maar al die tijd blijft Yvonne zich – weliswaar soms met grote tussenpozen –
inzetten om samen met Frans Bernaerts van ControLuce de site zo aantrekkelijk mogelijk te maken waarbij de Platformorganisaties zelf vanuit hun eigen pc hun onderdeel op de website kunnen actualiseren.

Uitstel datum jubileumviering
Tijdsdruk is ook het trefwoord bij de voorbereiding van het 25-jarug jubileum. Omdat de eerste
bijeenkomst van het Platform – toen nog Platform voor Vrede en Ontwikkeling geheten –
plaatsvond op 15 december 1986, wordt gemikt op een feestavond op 15 december. Maar het
monteren van alle vijf videofilms is in oktober nog lang niet klaar en het is de vraag of dat voor
december wel lukt. Alleen de montage van het interview met Wim Sweers van de stichting
Grondvest is gereed voor vertoning. Ook de nieuwe website kan, zoals we zojuist zagen, nog
niet worden gelanceerd. En weliswaar meldt Ed Bruinvis van de stichting Doca in oktober dat
hij met het beschrijven van het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk gevorderd is tot 1990,
maar om elf jaar te beschrijven in twee maanden tijd is een onmogelijke opgave, terwijl het
redigeren en drukken van het boek ook de nodige tijd vraagt.
Kortom, er zal fors ingegrepen moeten worden in de planning. In de notulen van de Platformbijeenkomst van 5 oktober 2011 komt dat in een aantal besluiten tot uitdrukking. Over de datum
van de jubileumviering meldt het verslag: ‘Om te voorkomen dat er te veel druk op de ketel
komt, besluiten we om het oorspronkelijke idee van een jubileumavond in december te laten varen. Daarvoor in de plaats roepen we 2012 uit tot jubileumjaar waarin we een serie debatbijeenkomsten organiseren waarin we compilaties van de filminterviews vertonen als kapstok voor
het debat.’
En over de constatering dat het jubileumboek evenmin haalbaar is binnen de gestelde tijd:
’Tussentijds een jubileumspecial maken in de serie Info Arnhem Mondiaal. Daarin teksten
opnemen als het interview indertijd met Wim Onderstal, het stuk van burgemeester Scholten,
misschien een interview met St. Vredeseducatie Utrecht over de geschiedenis van de Vredesbus.
Gerda meldt dat ze nog teksten heeft van toespraken over de geschiedenis van de Wereldwinkel.’

Geen Cities for Life 2011
Alsof al deze sombere besluiten nog niet genoeg zijn, maakt Johannes Kon op deze oktobervergadering bekend dat Cities for Life – de wereldwijde campagne tegen de doodstraf – in 2011
in Arnhem geen bijeenkomst zal opleveren. Uit de notulen van deze vergadering: ‘Communicatie intern bij de gemeente over de bijeenkomst vlot niet goed.’
Het besluit is een teleurstelling, temeer daar de inbreng van B&W in de campagne juist weer
een voorbeeld was geworden van een geslaagde samenwerking was tussen particulier initiatief
en gemeentebestuur. Weliswaar zal in het jaar erop wel weer een gezamenlijke bijeenkomst tot
stand komen, maar het feit dat een relatief eenvoudig te organiseren bijeenkomst met gemeentelijke inbreng niet van de grond komt, geeft de Platformleden te denken.
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Hoofdstuk 13

De roep om jongeren
Mag de oktobermaand van 2011 – afgezien van de geslaagde activiteiten rond Wereldarmoededag en Wereldvoedseldag – een somber perspectief tonen vanwege het vertrek van een van de
actiefste Amnesty-leden, het uitstel van de jubileumviering en het annuleren van Cities for Life,
de decembermaand toont gelukkig een herstel. Dit verbeterd perspectief ligt echter vooral aan
invloeden van buiten het Platform. Allereerst is er in november de ontvangst van een rondzendbericht van de stichting Lava waarin de komst van de Vrede Express naar Arnhem wordt aangekondigd. Onder de titel Vrede Express Tour 2012 zal door
het hele land een interactieve expositie worden getoond over
‘vrede, democratie en burgerschap voor tieners van 10 tot en
met 14 jaar. De tentoonstelling is gebouwd in een trailer en
reist vanaf 2012 door Gelderland. Hij kan bij jou in de buurt
komen, op het kerk- of het schoolplein of op een andere plek
in jouw stad of dorp. De Vrede Express Tour 2012 is een
initiatief van een samenwerkingsverband van Huis van de
Jeugd Gelderland, Lava-bureau voor jeugdwerk, opvoeding
en onderwijs, In-Spé, Spectrum CMO Gelderland, Scouting
Gelderland en Plattelands Jongeren Gelderland.’
De trailer waarvan sprake is in het rondzendbericht, blijkt de
voormalige Vredesbus te zijn die in de jaren 80 door de
gemeente Arnhem is ingericht als reizende school en die
indertijd verkocht is aan de gemeente Utrecht die hem op
haar beurt weer heeft overgedragen aan de Stichting Vredeseducatie in Fort de Bilt.
Dit gegeven brengt de Platformvoorzitter op een idee: misschien
dat de komst van de Vrede Express naar Arnhem gecombineerd
kan worden met de jubileumviering. Omdat het grootste probleem
waar het Platform mee kampt de stagnerende overdracht van kennis en ervaring aan jongere generaties is, zou een samengaan van
beide initiatieven wellicht kunnen bijdragen aan de oplossing van
dit probleem.
Over de strekking van de expositie meldt bureau Lava in zijn
rondschrijven nog: ‘De tentoonstelling gaat over grote thema’s
als democratie, vrijheid, conflicten, racisme, discriminatie. Maar
gaandeweg ontdekken de deelnemers dat de tentoonstelling over
henzelf gaat. Over hun idealen, hoop, normen, houding en gedrag. De jongeren worden op een speelse en actieve manier uitgedaagd. Een groep van 30 deelnemers kan in tweetallen in een
uur de tentoonstellingsroute doorlopen. Ook is de tentoonstelling
interessant voor volwassenen.’
Vrede Express (2011 - 2013)

Vrede Express Tour 2012
Op 29 november vindt op het bureau van stichting Lava aan de Zeelandsingel in Arnhem-Zuid
een oriënterend gesprek over dit idee plaats tussen de Platformvoorzitter en twee consulenten
van Lava, te weten Theo Claassen en Bastiaan van den Berg. Na afloop verzorgt de Platformvoorzitter een verslag van dit gesprek voor de overige Platformleden: ‘Lava heeft de Vrede
Express voor 2012 gehuurd van Stichting Vredeseducatie in Utrecht en toert één jaar lang met
de mobiele, interactieve tentoonstelling De Vrede Express door Gelderland. Plaatselijke organisaties nemen de Vrede Express af en stellen jongerengroepen van scholen, jeugdwerk, wijkArnhem Mondiaal
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centra, kerken, et cetera in de gelegenheid de tentoonstelling te bezoeken. Overigens is de Vrede
Ex-press niet alleen geschikt voor jongeren, maar is hij ook interessant voor volwassenen (maar
dan wel gescheiden van elkaar).
De reserveringslijst van de Vrede Express voor 2012 loopt langzaam vol, maar in de eerste drie
maanden van het nieuwe jaar zijn nog een aantal open weken. Sterker nog, we zouden in deze
periode vanaf 9 januari t/m 12 februari (maximaal 5 weken) met ons Platform ‘gratis’ de Vrede
Express kunnen huren. We mogen zelf voor het transport zorgen en een transportbedrijf in
Arnhem vinden, dat ons sponsort of tegen gereduceerde prijs vervoert.
Dit is goedkoper (gezien de afstand) dan vervoer van transportbedrijf Cornelissen uit Nijmegen: kosten € 325,- (brengen & halen). Wanneer we de Vrede Express een aantal weken zouden
reserveren, stelt Lava zich voor de huur van de Vrede Express € 500,- x 50% = € 250,- per week
garant. Bureau Lava zal dan de gemeentelijke subsidieaanvraag voorbereiden, waarbij het
Platform Arnhem Mondiaal de aanvraag doet.’
Het voorstel van bureau Lava wordt goed ontvangen in het Platform en ook de ondersteuningsopzet van het bureau slaat aan: draaiboek, voorbeeldbrieven aan schoolbesturen, instructies voor
gastheren en -dames en publiciteit. Het Platform zal uiteindelijk akkoord gaan met de huur van
de Vrede Express voor een week zoals we in een later deel zullen zien.

Hope XXL
Voor een tweede initiatief dat uitzicht biedt op een vrolijke afsluiting van het jaar 2011 zorgt
Bert Oostveen, al vanaf de oprichting bij het Platform betrokken als vertegenwoordiger van de
Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid, een voormalige IKV-kern. Na het zien van een tvprogramma waarin scholieren uit Duiven
en Zevenaar zich onder de naam Hope
XXL profileren als een goed georganiseerde en mondiaal betrokken groep jongeren,
stelt hij voor om contact met hen te zoeken
en hen voor een Platformvergadering uit te
nodigen met de vraag hoe er beter aansluiting bij jongeren kan worden gevonden
rond het thema vrede en ontwikkeling.
Op 14 december is het zover en wordt
Chris van de Ven van Hope XXL in de vergadering verwelkomd. Verder zijn Anne Salomé van Stichting Rijnstad (tevens bestuurslid van
de stichting Doca) en de al eerdergenoemde Bastiaan van den Berg van bureau Lava aanwezig.
Dat hetzelfde probleem ook speelt bij Stichting Arnhem-Lima blijkt uit de delegatie van het
stichtingsbestuur die de Platformbijenkomst bijwoont: Hans Suurmond, Paulien ProvoostKuiper en Natalia Martens.
Het tweede deel van de Platformbijeenkomst wordt geheel gereserveerd voor het debat over jongerenwerk en vooral jongereninbreng. Uit de notulen van deze bijeenkomst: ‘In de uitgedeelde
krant van HOPE XXL is te lezen hoe een tiental jongeren van het Candea College uit Duiven en
het Liemers College uit Zevenaar in 10 bijeenkomsten het initiatief hebben genomen voor de
Liemers List. Liemers komt van het Latijnse ‘limes’ dat grens betekent en voor HOPE XXL
duidt op het ‘over de grenzen heen’ willen kijken.
Er is een dijk van een comité van aanbeveling die de Liemers List en het streven om die binnen
enkele jaren aan de secretaris-generaal van de VN aan te bieden, ondersteunt. Er is intussen al
een nieuwe versie van de list: 2.0 (zie de website: www.hope-xxl.com).
In september wil men komen tot een ‘Euro-pean Liemers List’. Daarbij wordt samen-gewerkt
met de netwerken van de Rotary Club en de Lions en (buitenlandse) studen-ten in Nederland.
Men zit ook – mede door het brede comité van aanbeveling – al volop in de politieke wereld en
heeft voor vier jaar subsidie ge-kregen om de zaak verder uit te dragen en het doel te
realiseren.
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En uiteraard zullen er - na het aanbieden aan de VN en het hopelijk wereldwijd gedragen krijgen van de Liemers List - nog decennia nodig zijn om de inhoud daarvan ook werkelijk in praktijk te brengen.’
Tot tips om jongeren beter te bereiken komt het ook in deze vergadering:
‘Zorg dat er een duidelijk begin en eind van de activiteit / het project is. Het moet ergens over
gaan, dus niet enkel praten over. Jongeren moeten ervaren dat ze er voordeel bij hebben.
Het is een generatie die heel goed voelt als er iets niet klopt, dus: ‘practice what you preach’.

Stichting Rijnstad en Bureau Lava
Ook Anne Salomé heeft vanuit haar jarenlange praktijk in het jongerenwerk een aantal tips om
de aansluiting met jongeren tot stand te brengen. Als jongerenwerkster in de wijk Immerloo met
voornamelijk allochtone jongeren, vooral uit Irak en Somalië, stelt zij allereerst vast dat HOPE
XXL vanuit een hele andere maatschappelijke categorie jongeren (en opleidingsniveau) vertrekt
dan de jongeren in de wijk waar zij werkt. Zij verwijst naar het koploperproject dat door de gemeente Arnhem wordt ondersteund. Haar beeld van de huidige jongeren: ‘Ze zijn veel met zichzelf bezig en moeten beter worden van de dingen die ze doen. ‘De wereld’ kan daarna ook aan
bod komen. Het moet leuk en aantrekkelijk zijn. Ze moeten gehoord worden en zelf ook iets in
kunnen brengen. Actieve jongeren worden overal voor gevraagd (en moeten daartegen soms
beschermd worden).’
Bastiaan van den Berg als de derde gast op deze Platformbijeenkomst wijst ten overvloede nog
eens op de mogelijkheid om in 2012 bij bureau Lava de Vrede Express te huren waarmee
scholen en jongerencentra bereikt kunnen worden. Lava is bereid, zo zegt hij toe, om de welzijnsorganisaties in Arnhem te benaderen met een aanbod, het Platform zou in het project deel
kunnen nemen.

Occupy Arnhem
Een derde initiatief dat het Platform in de laatste maanden van 2011 bereikt, is de actie van
Occupy Arnhem om een deel van het plantsoen aan de Jansbinnensingel te bezetten. Een actie
die overigens in overleg met de gemeente Arnhem wordt gehouden, zodat ingrijpen van politie
en ME op voorhand wordt voorkomen. Het zijn slechts af en toe late horecabezoekers die er
voor enige overlast zorgen, zodat de groep zich na
een paar weken genoodzaakt ziet te verhuizen naar
een pleintje naast het politiebureau.
Uit de actieverklaring van de groep waarin wordt aangekondigd dat op 27 oktober om 12.00 uur met de
symbolische bezettingsactie wordt begonnen: ‘Het is
de bedoeling om Occupy Arnhem voort te zetten onder dezelfde gedachte als Occupy Wallstreet en Amsterdam. Onder die gedachte kan ik over het waarom
alleen voor mezelf spreken. Mijn mening is dat het
tijd is voor globale verandering van het economische
en politieke systeem. Het is tijd dat wij gaan inzien
dat er genoeg is in de wereld om in ieders behoefte te
voorzien en dat geld maar een fictieve eenheid is.
Stukjes papier en metalen munten die alleen maar de waarde hebben die wij eraan gegeven
hebben. Wij moeten ophouden met politieke spelletjes spelen en oorlog voeren en kijken naar de
problemen waar de wereld en een groot deel van de mensheid zich in bevinden en naar concrete
korte en lange termijn-oplossingen zoeken.
De bedoeling is om in navolging van de General Assembly’s bij de Occupy-protesten in de
andere steden tweemaal daags een openbare vergadering te houden. Daarin wordt op
democratische wijze besloten hoe wij verder gaan met Occupy en wat we concreet gaan doen.
Mogelijk worden er dan, net als in Amsterdam, werkgroepen opgericht die zich op een speciale
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tak van het protest richten, maar hierover zal eerst gestemd moeten worden. In de General
Assembly kan iedereen zijn zegje doen ongeacht leeftijd, afkomst, rijkdom, seksuele oriëntatie
en politieke of religieuze kleur.
Ook is het de bedoeling om een netwerk te maken tussen alle Occupy-protesten over de wereld
waarbinnen de demonstranten van alle Occupy’s met elkaar kunnen debatteren, van elkaar kunnen leren en de stand van zaken bij de andere bezettingen kunnen volgen. Het doel daarvan is
het samen formuleren van een boodschap waar de hele wereld achter kan staan. In Amsterdam
zijn ze hier nu al mee bezig.’
Uiteraard roept de actie bij het Platform sympathie op en wordt het kampje bij het drukke Willemsplein door enkele Platformleden bezocht, waarbij vooral Irene Peters van de Stichting Voor
Actieve Geweldloosheid zich van haar zorgzame kant laat zien door voedsel en andere benodigdheden te brengen. Maar zo stil als het Arnhemse protest begonnen is, zo stil wordt de actie
ook weer beëindigd en behalve enkele krantenberichten die de actie meer als een grappig fenomeen belichten, slaat de actie niet aan. Niettemin laat het initiatief zien dat mondiale problemen
en maatschappelijke wensen onder jongeren wel degelijk leven.

Hoofdstuk 14

De jubileumspecial
Met het besluit om het 25-jarig jubileum van het Platform uit te smeren over het hele jaar 2012
en het geplande jubileumboek los te laten van de deadline van 15 december, dreigt een impasse
te ontstaan.
De Platformleden hebben zich – maar naarmate de tijd voortschreed eigenlijk tegen beter weten
in – namelijk op deze datum gericht. En hoewel het voor alle betrokkenen duidelijk is dat de
hoeveelheid werk die bij het organiseren van een jubileum komt kijken op dat moment de
krachten van het Platform te boven gaat, komt het toch ook niet tot bijvoorbeeld kleinschalige
initiatieven die een alternatief zouden kunnen bieden.
Ook is duidelijk dat het aanbod van Doca om het jubileumboek te schrijven door het vele andere
werk inmiddels als een molensteen om de hals van de stichting is gaan hangen. Omdat zowel
door Doca als door het Platform voorrang wordt gegeven aan de actualiteit, wordt het schrijfwerk voortdurend naar de achtergrond geschoven en komt de auteur niet in het schrijfritme dat
de voorwaarde is om tot een samenhangende geschiedschrijving te komen. Omdat geen van de
overige Platformleden zich bovendien geroepen voelt om bestuurstaken over te nemen, dreigt
het secretariaatswerk voortdurend overbelast te raken.
Niettemin wordt bij de stichting besloten om een alternatief te bieden voor het niet tijdig gereedkomen van het jubileumboek in de vorm van een ‘special’ in de serie Info Arnhem Mondiaal.

Jubileumspecial
Op 17 december 2011 komt het blad uit waarin onder meer interviews met de intussen overleden Wereldwinkelvoorzitter Wim Onderstal, Kerk en Vrede-activist Johannes Kon en voormalig Wereldwinkelier Juul van Wuijckhuise. Verder artikelen over vredeseducatie, wapenhandel, stedenbanden en de gemeentelijke Millenniumcampagne.
De inleiding van de publicatie beschrijft de Platformhistorie in een notendop:
‘Dertien organisaties telt het Platform Arnhem Mondiaal op het gebied van vrede, ontwikkeling,
mensenrechten en duurzaamheid. Dertien organisaties die elkaar om de zes weken treffen om
met elkaar de stand van zaken door te nemen, elkaar te steunen, gezamenlijk activiteiten op te
zetten en om waar nodig de gemeente te voorzien van advies op die vier terreinen.
In 1986 opgezet als een denktank en ruggensteun voor het toen nog prille gemeentelijk vredesen ontwikkelingsbeleid, is het Platform nu vooral een collectief dat ervoor zorgt dat er in de
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Arnhemse samenleving aandacht blijft voor de vier belang-rijkste problemen in de wereld: het
armoedevraagstuk, het vraagstuk van oorlog en vrede, de mensenrechten en duurzame ontwikkeling.
Toch is het Platform niet meer (maar ook niets minder) dan een podium, een structuur, een
faciliteit. Het zijn immers de in het Platform vertegenwoordigde organisaties die hun eigen
actie-agenda hebben en hun eigen manier van werken. Zij zijn
het die in de stad achter de kraam staan, handtekeningen ophalen, exposities en debatten organiseren en zo de Arnhemse
burgers confronteren met thema’s die over de gemeentegrens
heen reiken. Zo ging het een kwart eeuw geleden en zo gaat
het nog steeds.
Met een dagelijks bestuur van drie leden, een secretariaat met
een maandelijkse nieuwsbrief, een website, een bescheiden
budget en de bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies
te geven aan het gemeentebestuur, gaat het om een
eenvoudige organisatie met een minimum aan overhead.
Zo bekeken is het Platform eigenlijk een schim van wat het
twee decennia geleden was. Toen hadden Platformleden zitting in een speciaal daartoe opgerichte raadscommissie Vrede
en Ontwikkeling, was er een jaarbudget van een ton (in
guldens) en stond een speciaal gemeentelijk Bureau Vredesvraagstukken en Ontwikkelingssamenwerking (het Bureau
Vront) ten dienste van het vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem. Kom daar nog maar eens
om tegenwoordig! Maar dat was dan ook de tijd dat Arnhem internationale vredesprijzen won
en een naam had hoog te houden als anti-kernwapengemeente en anti-apartheidsstad.
Je kunt het ook anders bekijken.
Er is veel is bereikt in de afgelopen kwart eeuw. De Muur is gevallen, het IJzeren Gordijn omlaaggehaald, de apartheid in Zuid-Afrika is afgeschaft en de kruisraketten zijn er niet gekomen.
Met het milieu gaat het beter, Fair Trade is een begrip geworden, de positie van de vrouw is op
veel terreinen verbeterd en de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve, schone energie
zijn veelbelovend. De kerncentrale van Dodewaard is dicht en Arnhem is Millenniumgemeente
geworden.
Natuurlijk blijft er nog veel werk over en niemand binnen het jubilerende Platform heeft de illusie dat we onszelf kunnen opheffen vanwege een gebrek aan problemen. Wel zullen we naar
nieuwe wegen moeten zoeken om de vredesfakkel over te dragen. We zullen vooral meer jongeren moeten betrekken bij de thema’s waarbij we aan hen moeten overlaten hoe ze dat het beste
kunnen doen. Naast onze inzet voor de Millenniumdoelen, zal dus vooral het contact met de jongeren de komende jaren centraal staan in het Platformwerk.’

Brief aan B&W en gemeenteraad
Tot zover is het een tekst die vooral gericht is op de abonnees van de Info Arnhem Mondiaal,
maar om ook het gemeentebestuur in kennis te stellen van het 25-jarig jubileum van het Platform, wordt bij Doca besloten om de oplage van deze ‘special’ voor deze gelegenheid te vergroten zodat een (gratis) exemplaar bezorgd kan worden bij de leden van B&W en de gemeenteraad. Uit de begeleidende brief van de Platformvoorzitter van 19 december 2011:
‘Dames en heren,
In deze decembermaand bestaat het gemeentelijk Platform Arnhem Mondiaal 25 jaar.
Een kwart eeuw samenwerkende Arnhemse organisaties op het gebied van vredesvraagstukken,
internationale samenwerking, mensenrechten en duurzame ontwikkeling.
Een kwart eeuw ook van samenwerking met de gemeente Arnhem op deze vier beleidsterreinen.
We willen er de gemeente voor bedanken, want er zijn maar weinig steden in het land waar deze
vorm van samenwerking zo’n lange staat van dienst heeft als in Arnhem.
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Bij deze brief krijgt u vanavond een special uitgereikt van de Info Arnhem Mondiaal waarin – in
vogelvlucht, want aan het grote jubileumboek wordt nog gewerkt – wordt teruggeblikt op de
voorbije 25 jaar. In de vorm van interviews en thema-artikelen komen veel van de highlights in
die periode aan de orde, zoals de Vredesbus, de stedenband met Lima, de Arnhemse wereldwinkels en de contacten met het voormalige Oostblok.
Het Platform gaat uiteraard door met haar werk, want er liggen nog veel problemen die om een
aanpak roepen. Denkt u bijvoorbeeld maar aan de Millenniumdoelstellingen die in 2015 gehaald moeten zijn. Ook zullen we in 2012 fors insteken op het bereiken van jongeren. We zijn
daartoe in overleg getreden met Lava, het bureau voor jeugdwerk, opvoeding en onderwijs om
de Vrede Express (de voormalige Arnhemse Vredesbus) voor schoolbezoek naar Arnhem te
krijgen.
Wij houden u uiteraard van verdere ontwikkelingen op de hoogte.’

Respons
Het pakket Info’s wordt diezelfde dag op het stadhuis bezorgd, samen met twee dozen
kersenbonbons (wie jarig is trakteert immers) en de bodes beloven om het geheel uit te delen in
de gemeenteraadsvergadering van die avond.
Maar of de geste wordt door de dames en heren van het gemeentebestuur niet gewaardeerd of er
gaat iets mis in de communicatie (ook bepaald geen uitzondering zoals we in voorgaande delen
hebben kunnen lezen), maar er komt vanuit de raad en B&W geen enkele reactie. Controle bij
een van de raadsleden enkele weken later levert echter de informatie op dat de bodes hun werk
wel degelijk goed hebben gedaan. En ook dat de kersenbonbons opgesnoept zijn bij het rondje
koffie in de pauze van de raadsvergadering. Maar felicitaties van gemeentwege met het 25-jarig
bestaan van het Platform blijven uit. De leden nemen er op de vergadering van 25 januari kennis
van en trekken hun eigen conclusies.
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Deel 19
2012 - 2013
Waarin het Platform breder campagne gaat voeren
maar de respons achterblijft
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Hoofdstuk 1

Cruciaal jaar
Het jaar 2012 begint voor de Platformleden met een beleidsnotitie die voorzitter Ed Bruinvis op
18 januari rondstuurt. Hij waarschuwt daarin voor de situatie die dreigt te ontstaan nu het niet
goed lukt met de werving van nieuwe, jonge leden en de zittende vertegenwoordigers van de
aangesloten organisaties steeds meer in hun eentje, dat wil zeggen met nauwelijks achterban,
functioneren:
‘2012 wordt een cruciaal jaar voor ons Platform.
De aangesloten organisaties kampen alle met een stagnerende aanwas van nieuwe leden en op
beleidsniveau vindt al helemaal geen verjonging meer plaats.
Dat probleem heeft zijn weerslag op het Platform: meer dan de helft van de vertegenwoordigers
ziet zich voor het voldongen feit geplaatst dat stoppen met het werk ook meteen het einde van de
vertegenwoordiging van de organisatie in het Platform betekent en in veel gevallen zelfs het
einde van de groep zelf.
De ‘jubileumvergadering’ van 14 december jl. diende ertoe om samen met jongerenwerkers van
Lava, Rijnstad en Hope XXL te bezien hoe we dit probleem kunnen pareren.
De overstap naar ‘social media’ zal noodzakelijk zijn, maar het is nog maar de vraag in
hoeverre die stap het probleem van de opvolging oplost en of die vorm van communicatie een
reëel en langdurig alternatief is. Bovendien zal er dan vanuit het Platform regie gevoerd moeten
worden en het is op dit moment nog de vraag wie dat wil en kan.’

Kansen
Maar, zo gaat de Platformvoorzitter verder in zijn beleidsstuk, er zijn ook mogelijkheden om
verandering in de situatie te brengen en die mogelijkheden zullen met beide handen moeten
worden aangrepen:
‘Anderzijds biedt 2012 kansen.
Het aanbod van Lava om dit jaar gebruik te maken van
de Vrede Express biedt ons de mogelijkheid om de vredes- en ontwikkelingsgedachte dichter bij de jongeren
te brengen.
Deelname aan de Vrede Express vraagt echter tijd en
inzet. Er dient scholingsmateriaal te worden doorgenomen en er moet aangesloten worden bij de roosters van
de scholen en buurtcentra.
Opnieuw dus de vraag: wie kan en wil dat?
Het aanbod van Lava is dermate waardevol, dat het de moeite waard is om binnen elke Platform-organisatie op zoek te gaan naar leden die aan het busproject deel willen nemen.
Lukt het echter niet om deze slagen (‘social media’ en Vrede Express) te maken, dan rest ons
niet veel anders dan op de 25 jaar geleden ingeslagen weg voort te gaan, samen activiteiten te
organiseren zoals de Wereldarmoededag, elkaar te informeren en te steunen en incidenteel eens
een initiatief te nemen richting gemeentebestuur.
Misschien moeten we dat accepteren omdat er blijkbaar niet meer in zit. Maar het betekent dan
ook dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de ene na de andere organisatie binnen het
Platform een stille dood sterft en daarmee na verloop van tijd het Platform zelf natuurlijk ook.
Ik stel voor om op de eerste vergadering van het nieuwe jaar (25 januari a.s.) deze problematiek bij de hoorns te vatten en in de tussentijd te werven binnen de organisaties om het bezoek
van de Vrede Express aan Arnhem tot een succes te maken.’
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Voortgang via Vrede Express?
Wanneer de Platformleden bijeenkomen op die vergadering van 25 januari is het nodige werk
voor het nieuwe jaar al verzet: stichting Doca heeft zowel het Platformarchief als het Millenniumarchief over 2011 opgemaakt en er is door de voorzitter een brief aan voormalig burgemeester Job Drijber en voormalig bestuursambtenaar Jan Ram gestuurd samen met de ‘jubileumspecial’. Verder is er met het bureau Lava gediscussieerd over de mogelijke reservering
van de Vrede Express. En er valt ook goed nieuws te melden. Zo gaat het eindelijk wat beter
met de chronische heupontsteking van voormalig secretaresse Afina van de Pol en meldt Frans
Bernaerts van het mediabedrijf ControLuce dat de resterende vier video-interviews zijn gemonteerd en dat er dvd’s van gemaakt zijn. Klaar voor gebruik dus.
Voor Theo Claassen, coördinator bij het jeugdwerkbureau Lava, is het zaak om zo snel mogelijk
in dit nieuwe jaar de lijst met reserveringen van de Vrede
Express gereed te krijgen, zodat afspraken gemaakt kunnen
worden met gemeenten, scholen, wijkcentra en vooral ook
met de Cornelissen Groep, het transportbedrijf in Nijmegen
dat voor het halen en brengen van de oplegger zorgt. Om die
reden heeft hij het Platformbestuur verzocht bij de vergadering aanwezig te mogen zijn om vragen over de huur van de
Vrede Express te kunnen beantwoorden. Uit het verslag van
die vergadering van 25 januari: ‘Theo deelt folders van de
Vrede Express, een reserveringsoverzicht en een boekingslijst uit. Langzaam druppelen de reserveringen binnen. Het
Comité 4 en 5 mei heeft een subsidie aangeboden wanneer de
oplegger een wijk met veel allochtonen bezoekt. Voor ons is
met name week 18 interessant omdat daar de data 4 en 5 mei
in vallen. De oplegger zou dan misschien op de patio van het
stadhuis kunnen staan of anders op het plein voor de
Walburgiskerk. Alleen zou de oplegger dan op dinsdag 1 mei
gebracht moeten worden om te vermijden dat hij er al op 30
april staat (i.v.m. mogelijke beschadigingen door feestgangers).
Op 23 maart staat de bus op de Markt tegenover het Provinciehuis en omtrent die datum ook bij
de Bibliotheekservice op de Zeelandsingel (Arnhem-Zuid). Dan kan alvast een kijkje worden
genomen.’
Al snel zal blijken dat de patio voor het gemeentehuis – een prachtplek, al was het maar omdat
raadsleden en gemeenteambtenaren zo een week lang zicht hebben op ‘hun‘ vroegere Vredesbus
– als locatie afvalt, omdat, zo zal althans burgemeester Pauline Krikke argumenteren, de tegels
van het pleintje de oplegger niet zouden kunnen dragen. Bovendien zou de aanwezigheid van de
bont beschilderde trailer conflicteren met het sobere karakter van de stille tocht die jaarlijks de 4
mei-viering inluidt vanuit het stadhuis. En tenslotte zou het bezoek van schoolklassen aan de
oplegger storend kunnen werken op de wethouders die hun werkkamers aan de kant van de
patio hebben.

Vrede Express naar Arnhem?
Het idee om de Vrede Express een week naar Arnhem te halen heeft echter meer voeten in de
aarde dan alleen het zoeken naar een geschikte locatie. Er moet publiciteit rond het initiatief
worden georganiseerd om zoveel mogelijk bezoekers naar de tentoonstelling te krijgen, er moeten dubbele diensten worden gedraaid op tijden dat de tentoonstelling open is, scholen en wijkcentra moeten benaderd worden en – last but not least – de bus moet ’s nachts worden bewaakt
om diefstal en vernieling te voorkomen. Kortom, een en ander zal gecoördineerd moeten
worden en daar is de oprichting van een werkgroepje het juist antwoord op, zoals de notulen
vermelden: ‘Johannes, Will, Henny, Bert en Ed bieden aan om een werkgroep te formeren om
de haalbaarheid van een week Vrede Express in Arnhem te onderzoeken.’
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Deze werkgroep gaat voortvarend van start en op 7 maart, de tweede Platformvergadering van
het nieuwe jaar, kan worden gemeld dat de werkgroep op 21 februari bijeen is geweest om het
installeren van de Vrede Express te bespreken. De werkgroepleden zijn door Theo Claassen
uitgenodigd om de start van de Gelderse tournee bij te wonen die op 23 maart zal plaatsvinden
op het plein voor het Provinciehuis. Dan kan ook de Vrede Express van binnen worden bezichtigd. En als de Platformleden op 11 april opnieuw bijeenkomen, kan veel vooruitgang worden
gemeld: de oplegger mag staan op het plein voor de Walburgiskerk, stroom voor in de trailer
wordt geleverd door het aanpalende woonzorgcntrum Huize Kohlmann en de Arnhemse scholen
zijn uitgenodigd. Het lijkt erop dat het Platform met de organisatie van een week lang Vrede
Express een nieuwe stap vooruit gaat maken.

Hoofdstuk 2

Platformperikelen
Terwijl de ‘werkgroep Vrede Express’ inmiddels de meeste hobbels in de aanloop naar de
komst van de Vrede Express heeft genomen, bereikt het Platform slecht nieuws. In de zoveelste
gemeentelijke bezuinigingsronde zijn nu de Arnhemse welzijnorganisaties aan de beurt en
ondanks de toezegging uit 2001 dat de stichting Doca na alle nare ervaringen met het gemeentebeleid een loonsubsidie voor onbepaalde tijd toegewezen
heeft gekregen, wordt nu ook Doca met intrekking van die
subsidie geconfronteerd. Namens het Platformbestuur
schrijft Henny Beijer een protestbrief aan het gemeentebestuur. Daarin wijst ze erop dat stopzetting van de loonsubsidie aan Doca het einde zal inhouden van het secretariaatswerk voor het Platform. Het Platform is immers
nog altijd een gemeentelijk adviesorgaan en het dwarsbomen ervan zou als onzorgvuldig beleid kunnen worden gekwalificeerd. Uiteindelijk zal de gemeente Arnhem bakzeil
halen en krijgt stichting Doca opnieuw de verzekering dat
de loonsubsidiëring – zij het nog steeds in de vorm van minimumloon – voortgezet zal worden.

Splitsing Wereldwinkel en Oxfam Novib
Een ander vervelend nieuwtje komt in de aprilvergadering van het Platform aan de orde. Gerda
van der Sluijs-Uffing, in het Platform actief namens Oxfam Novib/Unesco-Arnhem, meldt dat
de Wereldwinkel nieuwe statuten heeft laten opstellen en dat daarin geen plek meer is voor
Oxfam Novib. Dat houdt in dat haar functie als bestuurslid van de Wereldwinkel daarmee ook
komt te vervallen. Voor haar is dat een schok omdat zij decennialang en in nauwe samenspraak
met oprichter Wim Onderstal, de Novib in de Wereldwinkel vertegenwoordigde en zij andersom
de Wereldwinkel in het Platform vertegenwoordigde wanneer Wim Onderstal verhinderd was.
Het eraan voorafgaande besluit van het Wereldwinkelbestuur dat er op de toonbank van de
Wereldwinkel niet langer een collectebus mag staan van Oxfam Novib, had haar al diep gegriefd. In wezen echter illustreren deze besluiten de afstand die vanuit de Wereldwinkelnieuwe-stijl gegroeid is tot de klassieke Derde
Wereldbeweging. Fair Trade en kunstnijverheid
uit ontwikkelingslanden vormen het assortiment van de moderne wereldwinkel, niet langer
de solidariteit met het verzet tegen het wereldwijde imperialisme. Platformvoorzitter Ed Bruinvis spreekt Wereldwinkelvoorzitter Wilko van
Loon aan op de teleurstelling die de besluiten bij Gerda van der Sluijs hebben veroorzaakt, maar
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dat leidt alleen maar tot het standpunt van het Wereldwinkelbestuur om voortaan slechts
agendalid van het Platform te zijn (waarna het niet veel later een kleine stap zal blijken te zijn
om het lidmaatschap als zodanig te beëindigen).

Arnhem wel of geen Compassionate City?
Op de aprilbijeenkomst van het Platform komt ook de vraag aan de orde of de gemeente Arnhem zich gaat aansluiten bij de Cities for Compassion. Acht Nederlandse steden waaronder Leiden en Rotterdam gingen Arnhem daarin al voor en de pas opgerichte Werkgroep Arnhem City
for Compassion zou graag zien dat burgemeester Pauline Krikke eveneens haar handtekening
onder het Handvest voor Compassie zet. Het motto van de campagne is even eenvoudig als actueel: ‘Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.’
Gezien het feit dat Artikel 1 Gelderland-Midden net enkele weken eerder een rondschrijven
heeft verzorgd waaruit blijkt dat discriminatie (en niet alleen de ongelijke behandeling op grond
van huidskleur en ras, maar ook op grond van leeftijd, seksuele geaardheid, kleding en uiterlijk,
handicap en chronische ziekte en geloof c.q. godsdienst) bij één op de zes inwoners van Gelderland voorkomt, maakt de oproep van de werkgroep des te dringender.
Uit het persbericht van de Werkgroep Arnhem City for Compassion van april 2012, onder meer
ondertekend door Raad van Kerken Arnhem, over de inzet van de werkgroep: ‘Doel van de
campagne is het begrip compassie in relatie tot sociaal-maatschappelijke vraagstukken en
activiteiten te profileren, bewust te maken en in praktijk te doen brengen en binnen religie en
levensbeschouwing in dialoog te brengen.’
De campagne richt zich – voor alle duidelijkheid – niet alleen op gemeentebestuurders, zo wordt
in het persbericht benadrukt: ‘Mensen
worden opgeroepen het Handvest voor
Compassie individueel te ondertekenen.
Daarnaast hebben in Amerika en daarbuiten via de Compassionate Cities
Campaign inmiddels tientallen steden
het Handvest ondertekend. In Nederland
volgden na Leiden recentelijk ook Groningen en Zutphen en wordt in vijf andere steden campagne gevoerd.’
Maar hoe groot de inzet van gelovige en niet-gelovige groepen in Arnhem ook wordt om burgemeester Pauline Krikke te bewegen het Handvest te ondertekenen (er zal op16 september zelfs
een speciale dienst in de Eusebiuskerk aan gewijd worden en de jaarlijkse herdenking van de
Slag om Arnhem door de Stichting War Requiem - Bridge tot the Future staat dit jaar in het
teken van compassie), het blijft tevergeefs. Uit angst zich te conformeren aan een godsdienstige
stroming, blijft burgemeester Krikke van ondertekening afzien.
In het blad Kerk in Den Haag van 23 februari 2017 blikt voorzitter Johannes Kon van de Raad
van Kerken Arnhem terug op deze weigering. Redacteur Robert Reijns in zijn artikel: ‘Dat
Krikke de stad met de VVD, D66 en SP regeerde – nou niet de meest geloofsgezinde partijen –
verklaart die terughoudendheid slechts ten dele, meent Kon. Mettertijd leerde hij Krikkes adagium kennen: ‘Bemoei je vooral niet met religieuze organisaties en handhaaf de scheiding tussen kerk en staat zo strikt als je leven je lief is.’
De Raad van Kerken besloot haar in een document uit te leggen dat het mogelijk en belangrijk
is om, zonder partij te kiezen, het werk en de belangen van gelovigen net zo serieus te nemen als
die van bijvoorbeeld milieuactivisten. ‘Haar reactie hebben we nooit ontvangen.’
Is er iets religieus aan de leus ‘Arnhem, stad van compassie’? De burgemeesters van achtenzestig Nederlandse steden besloten de afgelopen jaren hun stad die karakterschets te geven. Ze
hadden het ‘handvest voor compassie’ ondertekend, een internationale oproep van de Britse
theologe Karen Armstrong. Met de ‘universele regel’ als leidraad – behandel de ander zoals je
zelf behandeld wilt worden – tekenden de burgemeesters ervoor om initiatieven te ondersteunen
en te belichten die het goede bevorderen. Arnhemse organisaties, niet alleen van religieuze snit,
deden hun best om ook hun gemeentebestuur zich te laten aansluiten bij het handvest, maar
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tevergeefs. ‘De universele regel komt terug in elke religieuze traditie’, zegt Kon kribbig, ‘maar
misschien vreesde Krikke met een krabbeltje haar neutraliteit te verloochenen’.
Toch valt van Krikke niet te zeggen dat ze geen compassie heeft, benadrukt Kon. Geen woorden,
maar daden: ‘Ik werkte ook als gemeenteambtenaar en had asielzoekers en vluchtelingen in
mijn portefeuille. In 2007 mocht ik voordragen wie volgens mij onder het Generaal Pardon
moesten vallen. Onder elke naam zette Krikke haar handtekening. Dat is toch ruimhartig.’

Tweede serie video-interviews
Goed nieuws is er echter tussentijds ook, want alle vijf door Frans Bernaerts van ControLuce
gemaakte dvd’s stemmen tot tevredenheid bij de Platformleden. Omdat de dienst Maatschappelijk Ontwikkeling inmiddels de jaarsubsidie voor 2012 van € 5.000 heeft toegezegd (maar in
april nog steeds niet heeft uitbetaald waardoor opnieuw € 1.000 moet worden geleend uit het
steunfonds van de stichting Doca), wordt besloten om de serie met nog eens vijf video-interviews uit te breiden. Ditmaal zullen aan de beurt komen: Bert Companjen (Stichting Jumelage
Arnhem) op 12 april, Hans Suurmond (Stichting Arnhem-Lima) op 17 april, Trees de Kroon en
Jeanne van den Bogaard (Vrouwen voor Vrede) op 19 april, Dick van der Meer (Stop de N-Bom
en Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen) op 15 mei en Gerda van der Sluijs (Oxfam
Novib /Unesco-Arnhem) op 16 mei.

Hoofdstuk 3

De Vrede Express in Arnhem
Op 25 april 2012 brengt het Platform een persbericht uit over de komst van de Vrede Express
naar Arnhem: ‘De Vrede Express (de voormalige Arnhemse Vredesbus) komt sinds jaren weer
naar Arnhem. Het bezoek van deze educatief ingerichte oplegger staat gepland van dinsdag 1
mei tot en met zondag 6 mei. De ‘bus’ is in die periode voor kinderen én volwassenen te
bekijken van 10.00 uur tot 17.00 uur op het plein voor de Walburgiskerk aan de Beekstraat in
het centrum van Arnhem. Het thema van deze rijdende, interactieve tentoonstelling is dit jaar
(anti)discriminatie en vooroordelen. Het bezoek aan de bus is gratis en er zijn telkens twee
begeleiders in de bus aanwezig om bezoekers te assisteren. Wel is het zaak dat vooral jongeren
hun eigen gang kunnen gaan in de bus om in
alle vrijheid en samen met elkaar de
‘puzzeltocht’ uit te kunnen voeren.
De eerste week van mei is het voorjaarsvakantie en zijn de scholen dicht. Omdat de belangrijke data 4 en 5 mei echter in deze week vallen, hebben wij toch de kans aangegrepen om
juist in deze week de bus voor Arnhem te
reserveren. Bovendien is er op 4 mei na afloop
van de kranslegging bij het monument naast de
Eusebiuskerk tot 21.00 uur gelegenheid om de
bus te bekijken.’
De Vrede Express naar Arnhem (foto Doca)
Het persbericht wordt overgenomen door het
weekblad Arnhemse Koerier terwijl dagblad
de Gelderlander een grote foto van de oplegger plaatst in de editie van 4 mei. Maar de lokale
omroepen laten het, met uitzondering van Kanaal 13, ondanks nabellen afweten.
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Verloop actie Vrede Express
Mag de publiciteit rond de actie dan tegenvallen – van de kant van het gemeentebestuur is evenmin belangstelling voor dit Platforminitiatief terwijl de oplegger nota bene pal achter het stadhuis staat –, de deelname daarentegen van zowel Platformleden als van contacten buiten het
Platform is hartverwarmend. Vrijwel iedereen draait ochtend- of middagdiensten in de bus en
ook heeft ieder zich van tevoren geïnformeerd over de wijze van begeleiden van bezoekers.
Het aantal bezoekers valt echter tegen. Weliswaar is de bont beschilderde oplegger een
blikvanger en is de weg erheen niet moeilijk te vinden, maar scholenbezoek vindt niet plaats en
het zijn vooral passanten en bekenden van Platformleden die de tentoonstelling doorlopen. Een
bittere tegenvaller voor het Platform en de
Werkgroep Vrede Express die de voorbereiding
tot in de puntjes heeft geregeld. De werkgroep
komt op 15 mei voor een evaluatie bij elkaar,
waarbij uiteraard het tegenvallende bezoek aan
de oplegger centraal staat: ‘Niettemin is het aantal bezoekers beperkt gebleven tot een kleine
honderd. Van alle benaderde basisscholen plus
buitenschoolse opvang, heeft alleen de Hugo de
Grootschool een mailtje gestuurd over vakantietijd.
Ook andere organisaties die benaderd zijn
(Scouting, Plattelandsjongeren Gelderland en In
Spé), hebben niet gereageerd. De overkoepelende Bezoekers bij de Vrede Express (foto Doca)
organisatie (Huis van de Jeugd) evenmin.
Opmerkelijk is dat ook organisaties als Milieudefensie, Wereldwinkel en Amnesty Arnhem met
wie toch samenwerkingsverbanden zijn, niet hebben gereageerd. Ook het idee om via Stichting
Rijnstad allochtone jongeren te benaderen heeft geen succes gehad.
Jan oppert het idee om deze organisaties rechtstreeks te vragen waarom ze niet kwamen opdagen: op vakantie, gebrek aan interesse, media gemist?
Overigens waren Kruispunt, Artikel 1 en de Raad van Kerken (buiten Henny en Gerrit) wel van
de partij. Het persbericht is tenslotte ook nog gegaan naar raadsleden en college, maar zonder
respons, evenmin als een rondzendmail aan alle ambtenaren in Arnhem.’
Ondanks deze teleurstellende ervaring, komt de werkgroep toch ook tot positieve conclusies. Zo
is er geen sprake geweest van overlast of vernieling en zijn de reacties van de bezoekers ronduit
positief te noemen.
En dankzij het feit dat de chauffeur van de trailer een uur te laat arriveert, berekent bureau Lava
een korting op de nota voor het Platform waardoor de huur van de oplegger beperkt blijft tot €
500 (waar dan nog wel € 225 transportkosten bij op komen).
Omdat de overige kosten, variërend van koffie tot stroomgebruik, beperkt blijven tot enkele
tientjes, is de actie in financieel opzicht keurig binnen het budget gebleven.
Als dank voor ieders inzet brandt de stichting Doca voor alle deelnemers een cd waarop een
fotoreportage staat van de actie, vanaf de aankomst van de oplegger tot en met het vertrek.
Bovendien ontvangen de ondersteunende instellingen zoals het verzorgingstehuis Kohnstamm
en de parochie van de Sint-Walburgkerk, een uitgebreide dankbrief.

Eindconclusie
Het evaluatieverslag van de Werkgroep Vrede Express komt niettemin tot een eindconclusie die
weinig ruimte laat voor follow-up (toch zal twee jaar later een soortgelijk initiatief van het
bureau Lava opnieuw worden ondersteund): ‘Afgezet tegen alle inzet, is het aantal bezoekers
mager te noemen. De locatie was daar misschien ook wel debet aan: prima plek maar niet in de
loop. Een plek op de Markt of tegenover Dudok is een betere locatie.
Samenwerking onderling en steun vanuit de Walburgis, Parochiezaal en Huize Kohlmann was
prima in orde.
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Leuk dat ‘oudgedienden’ mee wilden doen. Prettig was ook de assistentie van Jan van Rekum,
Theo Rouwen en Mario van Dreuten.
Eigenlijk was het enige storende element het vier uur te laat komen van de trailer op 1 mei.
Maar daarover is Cornelissen zowel door ons
als door Lava onderhouden (en krijgen we dus
100 euro compensatie op de transportprijs).
Theo Claassen polste of de Vrede Express aan
het eind van het jaar nog eens naar Arnhem
zou kunnen komen. We zouden dan kunnen
denken aan de eerste twee klassen van het
voortgezet onderwijs. Gezien de grote inzet met
te weinig respons is daar op dit moment te weinig enthousiasme voor. Henny: zouden we de
Vrede Express voor een tweede keer naar Arnhem halen, dan moeten van tevoren minstens
10 scholen een toezegging doen en moeten we
Interieur Vrede Express (foto Doca)
een of meer centrale plaatsen hebben waar enkele scholen op loopafstand van gevestigd zijn.
Ed meldt dit aan Lava als we weer gepolst worden.’
Al met al is het bij deze publiciteitsactie een opsteker voor de Platformleden dat de zo gewenste
samenwerking tot goede resultaten kan leiden wanneer zowel de voorbereiding als ieders individuele inzet daarbij gegarandeerd zijn. Het is deze ervaring die ervoor zal zorgen dat in de jaren
daarna soortgelijke initiatieven van de grond komen, zoals we in latere hoofdstukken zullen
kunnen vaststellen.

Hoofdstuk 4

Energie made in [Arnhem]
Door de ondertekening op 24 juni 2011 van het convenant Energy made in [Arnhem] (in latere
jaren worden de meer ‘Nederlandse’ naam Energie made in [Arnhem] en de afkorting EmiA
standaard gebruikt binnen het gemeentelijk apparaat), is het Platform vanaf die datum partij
geworden in het streven van de gemeente Arnhem om van de stad een voortrekker te maken op
het gebied van innovatieve energieopwekking. Of zoals in het convenant omschreven wordt:
‘Het doel van dit convenant is om afspraken vast te leggen tussen partijen over een gezamenlijke aanpak van succesvolle acties op het terrein van energie, nieuwe bedrijvigheid en duurzaamheid. Partijen willen samenwerken aan zichtbare acties in de stad om resultaten te boeken
op het vlak van energieneutraliteit, een toonaangevend energiecluster, duurzaam bouwen,
schoon vervoer, klimaatbestendige stad, duurzaam inkopen en aanbesteden en fair trade.’
Mag met name de stichting Doca
binnen dit samenwerkingsverband, met regelmaat de achterban
berichten over de voortgang van
de gemeentelijke campagne, omgekeerd valt evenwel niet veel te
merken van belangstelling van de gemeente Arnhem voor de inzet van het Platform, zoals we in
het voorgaande hoofdstuk nog eens ten overvloede hebben vastgesteld.
In een ultieme poging daar verandering in te brengen, besluit de Platformvoorzitter om tijdens
een bijeenkomst met raads- en commissieleden het verband tussen de Millenniumdoelstellingen
en het project Energie made in [Arnhem] onder de aandacht ven gemeentebestuurders te brengen. Alternatieve energie en duurzaamheid vormen immers maar één van de acht Millenniumdoelen en als Millenniumgemeente zou Arnhem er alles aan moeten doen om de andere zeven
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doelstellingen eveneens centraal te stellen in haar beleid. Dat het Platform daarin een niet onbelangrijke functie zou moeten hebben is voor hem zonneklaar zoals blijkt uit de tekst die hij in de
aanloop van de bijeenkomst aan de deelnemers toestuurt: ‘Het Platform Arnhem Mondiaal
adviseert sinds 1986 de gemeente Arnhem op de terreinen vredesvraagstukken, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Het Platform is een vereniging van
13 plaatselijke organisaties die actief zijn op deze vier terreinen en telt een dagelijks bestuur
van 3 leden. Het secretariaatsadres is dat van de dienst MO in het Stadskantoor.
Het Platform was in 2008/2009 vertegenwoordigd in de gemeentelijke Millenniumwerkgroep
die de motie ‘Arnhem Millenniumgemeente’ heeft voorbereid welke op 26 januari 2009 door de
gemeenteraad werd aangenomen. Ter ondersteuning van de motie is de film ‘Arnhem Millenniumgemeente’ gemaakt en is een overzicht geproduceerd van 10 jaar Millenniumactiviteiten in
Arnhem (2000-2009). De stichting Doca verzorgt als Platformorganisatie sinds 2009 het jaarlijkse Millenniumarchief.
‘Arnhem Duurzaam’ is de naam van het Platformproject waarbij met organisaties binnen en
buiten het Platform thema’s worden opgepakt die lokale duurzaamheid stimuleren. In dat kader
werden bijvoorbeeld van 1999 tot 2002 de Lokale Duurzaamheidsspiegels in Arnhem uitgevoerd en wordt met andere organisaties deelgenomen aan informatiemarkten. De activiteiten
sluiten aan bij Millenniumdoelstelling 7 (duurzaam
leefmilieu).
De allesoverheersende Millenniumdoelstelling is mondiale
armoedebestrijding. Platformorganisaties als Stichting Arnhem-Lima, Wereldwinkel en Oxfam Novib-Unesco Arnhem
doen dat al decennialang. Maar sinds enkele jaren werkt het
Platform ook samen met organisaties als de Werkgroep Verzet tegen Armoede, Kledingbank en Voedselbank. Gezamenlijk worden jaarlijks publieksactiviteiten georganiseerd op
Wereldvoedseldag (16 oktober) en Wereldarmoededag (17
oktober).
Gewapende conflicten en de mondiale wapenwedloop vormen
de belangrijkste oorzaak van armoede en onrecht in de wereld. Zolang de wereld jaarlijks meer dan 1.000 miljard dollar aan bewapening uitgeeft, zal er te weinig overblijven voor
gezondheidszorg, onderwijs, schoon water en voedsel voor de
wereldbevolking. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van het Platform heeft de Vrede Express in mei dit jaar een
Convenant
week lang in Arnhem gestaan en zal – net als in 2011 – de
Energie made in [Arnhem]
Vredesweek (september) in het teken staan van gewapende
op 24 juni 2011 ondertekend
conflicten versus duurzame ontwikkeling.’

Energie made in [Arnhem] en de Millenniumdoelen
Het document dat de Platformvoorzitter aan de vooravond van de bijeenkomst van 14 mei
rondstuurt levert geen reactie op en die zal er ook niet komen na afloop van de bijeenkomst. Gezien al het voorgaande in dit boek is dat misschien ook niet zo’n verrassing meer, maar het Platform besluit om toch nog een keer te wijzen op de noodzaak om het energieproject en de Millenniumdoelen aan elkaar gekoppeld te houden. In de Platformvergadering van 23 mei wordt
erover doorgepraat. Uit de notulen van die bijeenkomst: ‘Ed en Syne hebben op 14 mei deelgenomen aan de workshops over energietransitie in de gemeentelijke campagne Energie made in
[Arnhem]. De avond was speciaal belegd voor raads- en commissieleden. Om die reden heeft
Ed voorafgaand aan de bijeenkomst een rondzending verzorgd met daarin een overzicht van
activiteiten van het Platform op het gebied van de Millenniumdoelen.
De workshops waren helaas van matige kwaliteit en je zag al een eigenaardige concurrentie
ontstaan tussen bedrijven die in zijn voor gemeenteopdrachten en meer oog hebben voor die opdracht dan voor het uiteindelijke resultaat, namelijk een duurzaam Arnhem. Verder viel het Ed
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op dat de Millenniumdoelen steeds meer in het gedrang komen; energietransitie is de gemeentelijke invulling aan het worden van Millenniumdoel 7 (beter leefmilieu).
Ed stelt voor om na de zomer Betty Jacobi en Paul van Hoof (als de beide coördinatoren) te
verzoeken een workshopsessie te houden over de andere Millenniumdoelen zodat weer belangstelling in de breedte ontstaat.’
Met dit idee stelt hij een advies aan het gemeentebestuur op – formeel nog altijd de primaire
doelstelling van het Platform – waarin hij de noodzaak van een compleet Millenniumbeleid
benadrukt en dat op 4 juni onder de titel Platformadvies ten aanzien van voortzetting gemeentelijk Millenniumbeleid uitgaat richting B&W en
gemeenteraad:
‘Het Platform Arnhem Mondiaal, op 23 mei 2012 in
vergadering bijeen, stelt vast dat
- Sinds het raadsbesluit van 26 januari 2009 om Arnhem tot Millenniumgemeente te verklaren, goede vorderingen zijn geboekt op de terreinen Fair Trade,
duurzaam inkopen en verbetering van het stedelijk
leefmilieu.
- Van gemeentewege met name op publicitair niveau
goede ondersteuning wordt geboden bij initiatieven
vanuit de bevolking om de Millenniumdoelen te helpen
realiseren.
- Dat het accent van het gemeentelijk Millenniumbeleid
niettemin langzaam verschuift van een algemeen
karakter (met nadruk op de Millenniumdoelen 7 en 8)
naar een specifiek karakter, te weten innovatieve
energietransitie: het project Energie Made in [Arnhem].
Is van mening dat
- Het project Energie made in [Arnhem] alle steun behoort te krijgen die het verdient, maar dat
de overige Millenniumdoelen – met als centrale doelstelling het terugdringen van de mondiale
armoede – eveneens de noodzakelijke aandacht en ondersteuning verdienen.
En stelt daarom voor
- Om de gemeentelijke Millenniumcoördinator te verzoeken een overzicht te produceren van de
vorderingen die sinds het raadsbesluit van 26 januari 2009 in Arnhem zijn geboekt op het
terrein van de Millenniumdoelen.
- Aan deze evaluatie een openbare bijeenkomst te wijden (bijvoorbeeld in de vorm van een
stadsdebat of door middel van een serie workshops).’
Echter, te voorzien of niet, ook op dit Platformvoorstel zal van gemeentezijde geen reactie komen. Niet van de zijde van B&W noch van de kant van individuele raadsleden.

Hoofdstuk 5

Opnieuw een drukke herfst
De zomervakantie breekt aan en de Platformleden hebben een paar maanden rust voor ze op 29
augustus weer bijeenkomen. Het programma voor de tweede helft van 2012 vraagt van hen, net
als in de voorgaande jaren, weer het nodige want afgesproken is om mee te doen aan de landelijke Vredesweek in september, om de wereldwijde armoede onder de aandacht te brengen op
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Wereldarmoeddag in oktober en om toch opnieuw – na een mislukte poging in het vorige jaar –
de campagne tegen de doodstraf (Cities for Life) in november te ondersteunen.
De activiteiten dreigen nog even onder druk te komen door financieringstekort, maar op 18 juni
(sic) maakt de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling het budget voor 2012 (ad € 5.000) over op
de rekening van het Platform.
Op deze augustusvergadering wordt bij nader inzien echter toch afgezien van deelname aan de
door de vredesbeweging IKV Pax Christi (vanaf 29 januari
2014 PAX geheten) opgezette Vredesweek, zo wordt duidelijk uit de notulen van deze bijeenkomst: ‘Naar aanleiding
van de bijeenkomst van IKV Pax Christi in Utrecht waar
Bert en Ed bij aanwezig waren (thema: grondstofwinning en
conflicten), heeft Ed enkele malen contact gehad met Marianne Moor. Zij is actief in het overleg met Nederlandse
energieconcerns over betrokkenheid bij milieuvervuiling en
schending van de mensenrechten (de Steenkooldialoog). Ondanks materiaal dat Doca voor deze discussie heeft aangeleverd is het contact stilgevallen.
Omdat het idee om een filmavond in Focus met IKV/Pax
Christie en iemand van Essent en/of Nuon, nu niet haalbaar
lijkt en er ook niet echt een film is die eruit springt, wordt
besloten dit jaar in de Vredesweek geen eigen activiteit te
organiseren. Wel wordt men gestimuleerd deel te nemen aan
de 7e Conferentie ‘Bridge to the Future’, welke plaatsvindt
op vrijdagmiddag 21 september, van 13.30 - 17.00 uur in het Huis der Provincie te Arnhem.
Ontvangst vanaf 13.00 uur. Sprekers: Prinses Irene, Patrick Cammaert en Job Cohen.’

Contacten Arnhem-Gera
Maar ook nu gebeurt er in de zomermaanden toch wel het een en ander dat een terugblik waard
is. Want als er één organisatie in Arnhem trouw is aan de stedenband tussen deze stad en het
voormalige Oost-Duitse Gera, dan is het wel de werkgroep STIOC (Stedelijke Internationale
Oecumenische Contacten) van de Raad van Kerken Arnhem. In de week van 4 tot 8 juni zijn
vijfentwintig voorgangers en predikanten uit Gera te gast die excursies krijgen aangeboden
langs tal van Arnhemse kerken. Uit de terugblik van het STIOC:
‘Voor een deel was het ontspanning en ongedwongen samenzijn,
voor een ander deel kennismaken met elkaars problemen en – zo
mogelijk – oplossingen. Deze keer werd aandacht besteed aan
wat te doen met overtollige kerkgebouwen, hoe om te gaan met
je vrijwilligers en wat doe je met al die mensen in je kaartenbak? En hoe staat het hier met de oecumene? Ze bezochten enkele omgebouwde kerken in Arnhem (St. Jozefkerk, Paasbergkerk, Van Slichtenhorstkapel). Ook waren ze een dagdeel in
Velp. In het rondeel vertelde ds. Klaas Eldering over onze andere opzet van het bezoekwerk en het ontzien van de vrijwilligers.
Ds. Bert Louwerse vertelde over het project ‘Zin in de regio’,
waar ze heel enthousiast over waren. Daarna bekeken we de
Oude Jan en de Grote Kerk.’
Maar ook de Stichting Jumelage Arnhem (SJA) onderhoudt nog
altijd contacten met de voormalige Oost-Duitse stad, al zijn die
contacten tamelijk formeel van aard. Om een overzicht te bieden van de activiteiten die SJA al
een kwart eeuw met Gera onderhoudt, brengt de stichting in het voorjaar van 2012 een jubileumbrochure (1987-2011, Arnhem & Gera) uit die in beperkte kring wordt verspreid.
Overigens onderhoudt SJA ook nog altijd contacten met Croydon, de andere officiële stedenband waarover Arnhem beschikt.
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Assistentie bij de Platformfilm
Verrassend voor de Platformleden is in die zomermaanden van 2012 ook de komst van Ulrike
(Uli) Lerche. De in Dresden geboren Duitse, tot 2012 consultant duurzame energie bij de
KEMA in Dresden en Arnhem en tevens vrijwilligster bij Milieudefensie-Arnhem, wil haar
grenzen verleggen zoals dat heet en meldt zich begin juni bij de stichting Doca. Ze voelt wel
voor deelname aan het project Arnhem Duurzaam van de stichting, maar ook het assisteren bij
het maken van de Platformfilm heeft haar belangstelling. Om die reden is ze op 28 augustus te
gast in de Platformvergadering van die avond en zal ze kiezen voor assistentie bij het samenvoegen van de door Frans Bernaerts van ControLuce gemaakt video-interviews tot een volwaardige film. Met haar wens vervalt ook de noodzaak om bij de vrijwilligerscentrale om assistentie
te vragen zoals eerder binnen het Platform is afgesproken.
Verrassend op deze Platformbijeenkomst is ook het nieuws uit de Raad van Kerken Arnhem dat
er in het begin van het jaar een Arnhemse werkgroep is opgericht van Oikocredit Nederland, een
organisatie die actief is op het gebied van microkredieten voor projecten in ontwikkelingslanden. Afgesproken wordt om een van de leden van de werkgroep (Kees Tinga) uit te nodigen
voor een Platformvergadering, misschien dat de werkgroep er namelijk iets voor voelt om zitting te nemen in het Platform.
En er wordt op de vergadering verslag gedaan van een tweetal discussies bij EcoVrede tijdens
de zomer over maatschappelijk perspectief in de huidige crisistijd, discussies waaraan ook Will
Bijloo van de Bahá‘í Gemeenschap, Bert Oostveen van de Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid en
Ed Bruinvis van de stichting Doca hebben deelgenomen.

Wereldwinkel en Milieudefensie
Goed nieuws komt er bovendien van de kant van de Wereldwinkel, want de verbouwing van het
winkelpand (de tweede in enkele jaren tijd en in 2016 zal zelfs een derde verbouwing volgen)
komt gereed. Weekblad Dé Weekendkrant maakt er op 7 september melding van: ‘De Wereldwinkel Arnhem heeft onlangs een grondige renovatie ondergaan. Op zaterdag 8 september
wordt dit heuglijke feit gevierd met een feestelijk openingsprogramma met verschillende activiteiten. In de Wereldwinkel zijn nieuwe vitrines geplaatst, er is een nieuwe toonbank en een vernieuwde etalage, zodat klanten nog beter zicht hebben op de mooie en fair trade-cadeaus en producten. Kortom: de Wereldwinkel is klaar voor de toekomst. Er zijn op zaterdag 8 september onder andere live-optredens, een kortingsactie en een verloting.’
De krant weet ook nog te melden dat wethouder Henk Kok de officiële heropening zal verrichten.
Een dag eerder meldt weekblad Arnhemse Koerier dat Milieudefensie-Arnhem op 14 september een filmavond zal
houden in Bezoekerscentrum Sonsbeek over de rol van
energieconcern Shell in Nigeria. Gast op de avond zal zijn:
‘Evert Hassink, medewerker van het landelijk bureau van
Milieudefensie en ooggetuige van de situatie in Nigeria.’
De Platformleden die de avond bijwonen zien tot hun verrassing dat de avond wordt gepresenteerd door Ulrike Lerche met wie ze net twee weken eerder kennis hebben gemaakt. Voor de stichting Doca is de avond om een heel
andere reden belangwekkend, want de stichting heeft in de
jaren 90 samen met Milieudefensie, Greenpeace, UNPO,
Body Shop International, Amnesty International en A Seed
jarenlang actiegevoerd tegen Shell vanwege hetzelfde onderwerp: de ernstige milieuvervuiling in de Niger-delta als
gevolg van oliewinning door met name Shell Nigeria.
Milieudefensie in de uitnodiging om de filmavond bij te
wonen: ‘Shell veroorzaakt in Nigeria al jarenlang een olieramp van ongekende omvang. Tientallen miljoenen liters olie lopen uit kapotte pijpleidingen en
Arnhem Mondiaal

813

Stichting Doca

vernietigen het natuurlijke leefgebied van de lokale dorpsgemeenschappen. Een gebied zo groot
als Nederland is door de olie vervuild. Ondanks de vele protesten ruimt het Nederlands-Britse
oliebedrijf haar troep niet op.
Maar na decennia van milieuvervuiling en verwaarlozing van de leefomstandigheden van de
bewoners van Nigeria is het eindelijk zover. Shell wordt aangeklaagd voor haar niet duurzame
wijze van bedrijfsvoering. Voorafgaande aan de rechtszaak in oktober 2012 in Den Haag vertoont Milieudefensie-Arnhem een serie korte documentaires over de situatie in de Nigerdelta.
Na afloop is er ruimte voor discussie en kan iedereen een oproep aan Shell CEO Peter Voser
ondertekenen.’

Milieudefensie versus Shell
Feitelijk is de zitting die op 11 oktober 2012 in Den Haag plaatsvindt en naar aanleiding
waarvan Milieudefensie-Arnhem de filmavond organiseert, onderdeel van een al sinds 2008
lopende rechtszaak tegen de olievervuiling door Shell. Terwijl het concern de schade aan het
milieu in de Niger-delta wijdt aan sabotage (het illegaal aftappen van olie door het boren van
gaten in de leidingen door dorpsbewoners), wijst Milieudefensie op het weglekken van olie als
gevolg van het gebrek aan onderhoud van de olieleidingen door Shell. Dorpsbewoners en vissers claimen nu de schade en worden in hun procedure tegen Shell bijgestaan door de vereniging Milieudefensie.
Dat het proces zo lang voortsleept komt niet alleen door het naar elkaar wijzen van de schuld,
maar vooral vanwege de vraag of Shell als Nederlands-Britse onderneming verantwoordelijk
gesteld kan worden voor wat een dochterfirma elders mogelijk misdaan kan hebben.
Bij een hoger beroep-uitspraak op 18 december 2015 zal het
gerechtshof Milieudefensie in het gelijk stellen: een Nederlandse rechter is inderdaad bevoegd om over de activiteiten
van Shell in Nigeria te oordelen. Deze uitspraak is niet alleen in deze kwestie van belang maar schept – en dat is nog
veel belangrijker – een precedent daar waar andere multinationale ondernemingen aangesproken worden op onverantwoord ondernemen in het buitenland.
Tegelijkertijd vindt in het Verenigd Koninkrijk een soortgelijk proces tegen Shell plaats. Ook daar is de rechter van mening dat een Britse rechtbank wel degelijk Shell kan veroordelen op basis van onverantwoord gedrag in Nigeria en wordt
het bedrijf veroordeeld voor het betalen van schadevergoeding aan een Nigeriaans dorp dat de kwestie had aangespannen.
Naar aanleiding van de rechtszaak in oktober 2012 zal de
stichting Doca een publicatie wijden aan de kwestie en nog diezelfde oktobermaand uitbrengen.

Hoofdstuk 6

Cross of Nails en Compassie
In het kader van de Vredesweek vindt er in september 2012 geen activiteit plaats vanuit het
Platform, zoals we in het vorige hoofdstuk hebben kunnen lezen. Maar dat wil niet zeggen dat er
in deze maand niets gebeurt in Arnhem op het brede gebied van de ‘vrede’. Integendeel zelfs,
want een drietal evenementen trekt de aandacht, niet in het minst omdat dagblad de Gelderlander er uitgebreide artikelen aan wijdt.
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Allereerst is er de al eerder aangekondigde oecumenische viering in de Eusebiuskerk, waar de
Raad van Kerken Arnhem een belangrijk aandeel in heeft. Liesbeth Dessens in haar uitnodiging:
‘Op zondag 16 september herdenken wij, vanaf 10.15 uur, in de Grote of Eusebiuskerk de Slag
om Arnhem. In deze bijzondere kerkdienst ontvangt Arnhem
vanuit Coventry het Cross of Nails voor het wekelijks gebed
om vrede en verzoening in de Walburgisbasiliek. Daarnaast
zal aandacht worden besteed aan de ondertekening van het
Charter of Compassion op 21 september, waardoor Arnhem
‘City of Compassion’ wordt. Medewerking zal worden verleend door de pastores: Corry Koot, ds. Meindert Dijkstra en
David Porter uit Coventry. Muzikale bijdragen van Jack
Blok (organist) en Marian Hofman (harpiste).’
Dat bij deze herdenkingsdienst vertegenwoordigers uit Coventry aanwezig zijn is minder verrassend dan op het eerste
oog lijkt. Net als Arnhem heeft ook de Britse stad Coventry
zwaar geleden onder de bombardementen gedurende de
Tweede Wereldoorlog. Beide steden hebben zich, samen met
tal van steden in de wereld verenigd in de Wereldunie van
Vredessteden. Deze unie werd in 1982 in Bastogne (Bastelaken) opgericht met het idee dat steden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen waren door het oorlogsgeweld, de herinneringen aan die verwoesting levend zouden houden en zich gezamenlijk zouden verzetten tegen bewapening, en
dan met name kernbewapening, zoals we in het eerste deel van dit boek al hebben kunnen lezen.

Cross of Nails
De combinatie tussen de herdenking van de Slag om Arnhem en de uitreiking van de Cross of
Nails ligt in zekere zin dus voor de hand. De uitnodiging van de Raad van Kerken Arnhem over
het programma: ‘Na de viering lopen de aanwezigen in processie vanuit de Eusebiuskerk naar
de Walburgisbasiliek, waar het Cross of Nails tijdens de Engelstalige ceremonie zijn vaste plek
zal krijgen. We sluiten deze bijzondere morgen af met een gezellig samenzijn waar koffie, thee
en een verrassing gepresenteerd worden. We zien uw komst naar deze beide kerken met vreugde
tegemoet.’
Behalve de Raad van Kerken Arnhem, wordt de uitnodiging ondertekend door de Commissie
Grote of Eusebiuskerk, de Werkgroep Coventry Gebed en de Werkgroep Compassionate Cities.
Van de processie waar in de uitnodiging over wordt gesproken, wordt een grote foto geplaatst in
dagblad de Gelderlander van 17 september samen met een uitleg over de betekenis van het
Cross of Nails: ‘Toen provoost Richard
Howard eind 1940 door de puinhopen liep
van zijn gebombardeerde kathedraal in
Coventry, vond hij op de grond twee middeleeuwse spijkers die in kruisvorm op elkaar lagen. Hij zag er een teken in van
hoop. Na de oorlog ontstond de gewoonte
om bij dit Cross of Nails (kruis van spijkers) dagelijks voor verzoening en wereldvrede te bidden. Inmiddels wordt in ongeveer tweehonderd steden dit Coventry-gebed gehouden.’
Voor de Raad van Kerken Arnhem en de medeorganisatoren van de bijeenkomst is de ontvangst
van het Cross of Nails een bijzondere gebeurtenis en de Walburgiskerk is dan ook afgeladen vol
wanneer het vredessymbool op zijn definitieve plaats in de basiliek wordt geplaatst.

Arnhem Mondiaal

815

Stichting Doca

Bridge to the Future
De diensten in beide kerken, de processie van de Eusebiuskerk naar de Walburgiskerk en de
ontvangst van het Cross of Nails vormen tevens de opmaat voor een andere vredesbijeenkomst
die een week later gehouden wordt in het Provinciehuis in Arnhem: de jaarlijkse herdenking van
de Slag om Arnhem door de Stichting War Requiem – Bridge to the Future. De stichting is
opgericht in 2001 door de Oosterbeekse Sophie Lambrechtsen-ter Horst vanuit de gedachte dat
de Slag om Arnhem in september 1944, in strategische termen ook wel ‘Een brug te ver’
genoemd, jaarlijks herdacht dient te worden. Niet alleen als een tragedie voor de stad, haar
inwoners en de betrokken militairen, maar ook als moment om stil te staan bij het feit dat oorlog
ons niet verder brengt, maar dat het gaat om het levend houden van de vredesgedachte met het
oog op de toekomst. Vandaar de naam van de stichting of zoals de organisatie het zelf omschrijft op haar website: ‘De mislukte Operatie Market Garden van najaar 1944 heeft sindsdien
gedurende de jaarlijkse Airborne Herdenkingen in Arnhem en omgeving tot een unieke relatie
tussen burgers en militairen/veteranen geleid. Daarbij is de laatste jaren het verlangen gegroeid naar ‘toekomstgericht herdenken’: het oude vijanddenken bewust achter ons laten en gezamenlijk naar nieuwe antwoorden zoeken op vragen rond de rechtvaardiging van geweld.
In dit kader organiseert de Stichting War Requiem-Bridge to the Future sinds 2006
de Conferentie ‘Bridge to the Future’. De Stichting wil met deze jaarlijkse conferentie het tijdens de herdenkingen ontstane contact tussen militairen en burgers voortzetten en vernieuwen.
De Stichting kiest hierbij een langetermijnperspectief met over een reeks van jaren aanverwante
thema’s, waarbij het geweldvraagstuk wordt doordacht vanuit militair, maatschappelijk en spiritueel gezichtspunt.
De conferenties richten zich
op betrokken mensen van alle leeftijden, die vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling in Europa en in de wereld een warm hart toedragen. Daarnaast richten de conferenties zich vanzelfsprekend op de van oudsher met de Herdenkingen
verbonden doelgroepen, inclusief jongeren, studenten, scholieren (met docenten) en jonge veteranen.’

Compassie
Het thema van de elfde conferentie van Bridge to the Future die op vrijdag 21 september, de
internationale Vredesdag, in het Provinciehuis wordt gehouden, is ‘Compassie’.
Het onderwerp kwam in een voorgaand hoofdstuk al uitgebreid aan de orde, maar op deze
middag krijgt het thema extra zwaarte door de aanwezigheid van twee prominenten: Prinses
Irene van Lippe-Biesterfeld en Job Cohen, oud-burgemeester van Amsterdam. De Platformleden
behoren al jaren tot de vaste bezoekers van de conferentie en dat zal er in 2014 toe leiden dat er
een opmerkelijke, zij het eenmalige, samenwerking tussen beide organisaties tot stand komt,
waarover in een later hoofdstuk meer.
Verslaggever Harry van der Ploeg van dagblad de Gelderlander wijdt in de editie van 22 september 2012 een uitgebreid artikel aan het evenement: ‘Compassie en medeleven met anderen
begint volgens Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld in het dagelijks leven. ‘Bij het opstaan al. Is
er dan een moment van stilte, van aandacht voor de ander? Maak je tijd om echt te luisteren?
Of zetten we gelijk de televisie aan en haasten we ons daarna snel naar ons werk?’ Het is een
simpele oproep op vrijdagmiddag, tijdens de conferentie ‘Bridge tot the Future’ die jaarlijks
voorafgaat aan de herdenking van de Slag om Arnhem op het Airborneplein bij de John Frostbrug.’
Terwijl Prinses Irene compassie in internationale zin toelicht door te wijzen op de activiteiten
van haar stichting Nature College Foundation (‘traint gidsen in Zuid-Afrika om de ‘verwende
blanke toerist’ te leren om in wildparken ‘echt’ naar de natuur te luisteren.’), wijst de tweede
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gast van die middag, majoor-generaal Patrick Cammaert, op zijn manier om compassie in praktijk te brengen: ‘Als militair leider moet je moed hebben om in te grijpen en zo nodig geweld te
gebruiken’. Hij vindt het dubieus dat ontwikkelingslanden de meeste soldaten leveren voor vredesmissies. ‘Wij sturen liever geld uit angst voor verliezen’. Cammaert vindt dit niet kunnen,
oppert dat de rijke landen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. ‘Soms moet daar het hoogste offer voor worden gebracht.’ Hij vindt dat de VN kracht moet uitstralen bij vredesmissies.
‘Dat we niet met ons laten sollen’.’
Dat ‘vechten voor de vrede’ het adagium is waaronder in
de loop der eeuwen miljoenen soldaten de dood zijn ingejaagd, laat de verslaggever helaas buiten beschouwing. En
dat ‘vredesmissies’ een versluierend begrip zijn geworden
voor militair ingrijpen van landen die er bijvoorbeeld hun
olieleveranties mee veilig willen stellen, eveneens.
De derde gast op de conferentie die in het artikel aan het
woord gelaten wordt, is Job Cohen, van 2001 tot 2010 burgemeester van Amsterdam en ook hij wordt uitgebreid
geciteerd: ‘Samenleven en iedereen toch de ruimte geven
vereist regels en wetten.’, vindt hij. ‘Dat begint in het klein.
Dus niet iedere keer weer door rood licht lopen of fietsen.’
Er zal ongetwijfeld hier en daar in het publiek gegrinnikt
zijn bij deze woorden van de ex-burgemeester. Het was immers Job Cohen die tijdens zijn ambtsperiode stevige kritiek kreeg te verduren vanwege het feit dat hij te ‘soft’ was
en niet hard optrad tegen de almaar uitdijende criminaliteit
in zijn stad. Maar ook Job Cohen heeft zijn definitie van compassie: ‘Hij citeert een cruciale regel in het Romeins recht om aan te tonen dat mensen al eeuwenlang weten hoe het eigenlijk
moet: ‘Luister ook naar de andere partij’. Cohen: ‘Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn,
maar begin ermee om intens naar elkaar te luisteren.’

Een vrij Tibet
Weer een kleine week later doet zich in de stad een derde evenement voor waarbij ‘de vrede’
centraal staat: een fakkelestafette onder de titel Flame of Truth doet op dinsdag 25 september
Arnhem aan. Doel is om aandacht te vragen voor de schending van mensenrechten in Tibet door
de Chinese overheid, die Tibet zo’n beetje als de eigen achtertuin beschouwt. De estafette – die
ook voor het Platform een volledige verrassing is – maakt deel uit van een tocht door meer dan
dertig landen in de wereld, van Europa tot Azië en van Australië tot Afrika. Dat alles in de hoop
dat de Verenigde Naties eindelijk komen tot een veroordeling van de Chinese repressie.
Ditmaal is het Danique Maas die
voor de Gelderlandere verslag
doet van de fakkeltocht. Onder
de titel ‘Vijftien jaar de gevangenis in voor een simpele protestleus’ schrijft de verslaggeefster
in de editie van 26 september
2012: ‘Een vreedzaam protest:
een symbolische fakkel, niet van
vuur maar van plastic, die van
juli tot december de hele wereld over reist. Op plekken die de estafette aandoet worden handtekeningen verzameld. 10 december, de internationale dag van de mensenrechten, worden deze
overhandigd aan de Verenigde Naties. Want er moet nu iets gebeuren, stelt Jamba. ‘De VN
moet actie ondernemen door eerder aangenomen resoluties, die China negeert, uit te voeren en
een onafhankelijke delegatie naar Tibet te sturen om de crisis in het land te onderzoeken.’ Deze
woensdag gaat de ‘Flame of Truth’ naar Amsterdam, om vervolgens naar Hamburg te reizen.
Waarom Arnhem is gekozen als een van de twee locaties in Nederland? ‘Arnhem kent ook een
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historie van bezetting. De mensen hier zijn bevrijd van onderdrukkers. Deze symboliek vonden
we treffend’, besluit Jampa.’
Het is de vraag of woordvoerster Jampa op dat moment op de hoogte is van het feit dat juist de
gemeente Arnhem goede contacten onderhoudt met de Chinese autoriteiten. Niet om de Chinezen er op te wijzen dat de inlijving van Tibet een daad van agressie is en de vervolging van
mensenrechtenactivisten in dat land een schending van de VN-akkoorden, maar om er lucratieve
contracten voor het Arnhemse bedrijfsleven te sluiten.

Hoofdstuk 7

Oikocredit in Platform
Op de Platformbijeenkomst van 3 oktober wordt – bij het rondje activiteiten, het vaste onderdeel
van de Platformvergaderingen – nog even kort stilgestaan bij de Coventry-herdenking in de
Eusebiuskerk en de overhandiging van het Cross of Nails, maar de conferentie Bridge to the Future en het bezoek van de ‘Tibet-estafette’ komen opvallend genoeg niet meer aan de orde.
Waar wel de nodige aandacht aan wordt geschonken is de campagne van stichting Oikocredit
Nederland. Aan het begin van de vergadering wordt namelijk een gast verwelkomd. Het is Kees
Tinga die namens Oikocredit Nederland de campagne
rond microkredieten voor ontwikkelingslanden toelicht. Uit het verslag van die avond: ‘De organisatie
werkt als een ontwikkelingsbank, waar kapitaal in
belegd kan worden en leningen uit worden verstrekt
met als doel: armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Oikocredit is via 800 partnerorganisaties actief in 70 landen. Het overgrote deel van de kredieten
wordt door microkredietinstellingen verdeeld onder
plaatselijke boeren en kleine ondernemers. De rest
gaat naar fair trade-bedrijven en coöperaties. Een klein gedeelte (minder dan 1%) blijkt na
verstrekking oninbaar. Oikocredit is goed voor circa 5% van de mondiale kredietverschaffing.
Oikocredit bestaat sinds 1975. Oikocredit Nederland zit in Utrecht; informatie op de website
microkrediet.nl. Het tijdschrift van de Nederlandse afdeling heet ‘Andersom’. Kees gaat binnenkort een cursus voorlichting volgen bij de vestiging in Utrecht.
De Arnhemse werkgroep van Oikocredit is al langer actief, waarbij Guus Rood vooral het publiciteitswerk en scholenbezoek doet. Kees is sinds begin dit jaar lid van de werkgroep die nu
uit drie personen bestaat. Op zijn voorstel is contact met het Platform opgenomen om te bezien
in hoeverre er in een groter verband samengewerkt kan worden. Uiteraard is Oikocredit welkom als Platformlid, maar de eerste mogelijkheid tot samenwerking is er al op zaterdag 13 oktober a.s. wanneer op de Jozef Daniël Meijerplaats (naast de Eusebiuskerk) een informatiemarkt wordt gehouden ter gelegenheid van Wereldarmoededag en Wereldvoedseldag (12 tot 16
uur).
Het idee van microfinanciering is overigens ter discussie gesteld in het actualiteitenprogramma
Reporter van de KRO van 28 september jl.(zie de website uitzendinggemist.nl): het succes van
het idee lijkt zichzelf in te halen; niet alle initiatieven zijn even rechtmatig, er zouden te hoge
rentes worden geheven, uitgeleend geld wordt soms misbruikt voor andere doelen en er vindt
zelfverrijking plaats. Kortom, meer controle lijkt gewenst. Omdat van overheidswege minder
geld voor ontwikkelingssamenwerking beschikbaar komt, is het zaak om aan het idee van microfinanciering (en de individuele medeverantwoordelijkheid) door de burger meer aandacht te
schenken. Henny tipt dat Agriterra misschien een partner in deze is. Zij zal het onderwerp ook
aankaarten binnen de Raad van Kerken. Bert vraagt om wat meer folders.’
De komst van Kees Tinga zal niet eenmalig zijn, zoals we later zullen zien en het aandeel van
de Arnhemse werkgroep van Oikocredit zal ook een welkome aanvulling op het Platformwerk
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blijken te zijn. Niet alleen door de persoonlijke inzet van Kees Tinga, maar ook door de versteviging van de Arnhemse Millenniumcampagne waar het Platform zich aan gecommitteerd heeft.
De doelstelling van Oikocredit Nederland sluit immers naadloos aan bij het primaire doel van
de VN-campagne: het terugbrengen van de wereldwijde armoede.

Compilatie video-interviews en website
Behalve Kees Tinga als nieuwkomer is ook Ulrike Lerche in deze oktobervergadering aanwezig. Haar deelname aan de bijeenkomst komt voort uit het feit dat zij naar aanleiding van
haar kennismakingsbezoek aan het Platform op 29 augustus, een offerte heeft opgesteld voor het
samen met Frans Bernaerts van ControLuce compileren van de inmiddels tien gereedgekomen
video-interviews tot een vertoonbare Platformfilm. Echter, haar onverwachte aanstelling bij Oxfam Novib in Den Haag gooit roet in het eten. En ook al is die aanstelling tijdelijk – tot eind
januari 2013 – het is de Platformleden meteen duidelijk dat het uitkomen van de film daardoor
vertraging zal oplopen. Omdat het idee geopperd is om ook een viertal Platformleden te interviewen over de huidige gang van zaken in het Platform om op die manier de link tussen
verleden naar heden en toekomst beter te kunnen leggen, vraagt men zich in het Platform hardop
af of hiervoor toch niet beter hulp van buiten het Platform gezocht kan worden. Want als Ulrike
Lerche ook deze taak op zich neemt – een idee dat zij in haar offerte heeft uitgewerkt – dreigt
overbelasting en loopt daarmee het hele filmproject gevaar. De leden komen er op deze oktobervergadering niet uit en de beslissing hoe het nu verder moet wordt uitgesteld tot de vergadering
van november.
Inmiddels is de nieuwe Platformwebsite – voortgekomen uit de samenwerking tussen Yvonne
Smit van Amnesty-Arnhem en Frans Bernaerts van ControLuce – zo goed als gereed. Slechts
het invoeren van nog ontbrekend archiefmateriaal moet nog gebeuren. De website heeft een
bijzondere structuur gekregen omdat ieder Platformlid zijn of haar eigen onderdeel moet kunnen
actualiseren zonder dat eventuele kwaadwillenden daarbij kunnen. Het centrale deel van de Platform moet echter ook met regelmaat worden bijgewerkt en de centrale vraag op deze oktoberververgadering is wie dat wil gaan doen. En met die vraag doet zich voor de zoveelste maal een
impasse voor, want veel animo onder de leden om die taak op zich te nemen is er niet. En opnieuw is het de stichting Doca die tegen beter weten in in het gat springt. Nogmaals uit de
notulen van deze oktoberbijeenkomst: ‘Vraag is nu actueel: wie zorgt voor de redactie van de
nieuwspagina, het bijhouden van het digitale archief en het reageren op vragen en opmerkingen
van bezoekers. Ed wil met het bestuur van Doca overleggen om deze taak op zich te nemen, om
te beginnen voor een jaar. Tarief hetzelfde als voor Yvonne, Frans en Uli. In plaats van een
workshop produceert Frans voor iedere Platformorganisatie een handleiding met een eigen
inlogcode waarmee je je eigen groepsinformatie kunt bijhouden.
Het online gaan kan eigenlijk pas als de organisaties hun groepsinformatie hebben gecontroleerd en eventueel aangevuld. Dan een informele bijeenkomst organiseren met pers en politiek. Yvonne en Frans bedanken. Afina uitnodigen. Symbolische handleiding via apparatuur in
Sonsbeek Bezoekerscentrum? Meteen ook een filminterview laten zien? Wachten tot de compilatie af is? Er in elk geval een leuke avond van maken waarop we Yvonne en Frans bedanken
voor hun inzet. Komt ook terug op de volgende vergadering.’

Hoofdstuk 8

Wereldarmoededag en Cities for Life 2012
Het zijn dezelfde (negen) organisaties, waaronder nu ook expliciet EcoVrede, die in oktober
2012 weer Wereldarmoededag en Wereldvoedseldag organiseren. Dit keer op de winderige
Jonas Daniël Meijerplaats naast de Eusbiuskerk en ook het programma is identiek aan de voorArnhem Mondiaal
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gaande jaren: er is een informatieboekje en er worden fairtrade-chocolaatjes en Max Havelaar
koffiebonnen uitgedeeld, te besteden bij Kuifje’s Corner in de Bakkerstraat, lunchroom Manũ in
de Wielakkerstraat, restaurant Urban Chef in de Koningstraat en Bezoekerscentrum Sonsbeek.
Dagblad de Gelderlander laat weer eens verstek gaan in de berichtgeving, maar het huis-aanhuisblad Dé Weekendkrant van 12 oktober wijdt er nog wel twee artikeltjes aan. En dit keer
plaatst ook de gemeente Arnhem een oproep op haar website: ‘Zaterdag 13 oktober van 12.00
tot 16.00 uur wordt op de Jonas Daniël Meijerplaats een gezamenlijke manifestatie gehouden
om de wereldvraagstukken ten aanzien van voedsel, armoede en uitsluiting onder de aandacht
te brengen. Kom langs en laat u informeren wat u zelf kunt
doen!
Naast een Fair Trade-chocolaatje krijgt u een boekje met achtergrondinformatie aangeboden. Tevens ontvangt u een bon
om in de stad een gratis kopje Max Havelaar-koffie te drinken.
Vrijwilligers die zich hard maken tegen voedselongelijkheid en
armoede, wereldwijd maar ook in Arnhem staan klaar voor u
om u te informeren. U kunt ook direct actie ondernemen door
een machtiging in te vullen van drie euro of meer om de Voedselbank te ondersteunen. In Arnhem en directe omgeving
wordt per week aan meer dan 3.000 gezinnen een voedselpakket uitgereikt.
De manifestatie staat in het teken van Wereldvoedseldag op 16
oktober en Wereldarmoededag op 17 oktober. Deze twee dagen zijn door de Verenigde Naties erkend om aandacht te vragen voor de onrechtvaardige verdeling van voedsel en het
onrecht dat mensen wordt aangedaan wanneer ze door onvoldoende inkomen uitgesloten
worden van deelname aan deze maatschappij.’

Wereldarmoededag
Wanneer de Platformleden op 14 november weer in vergadering bijeen zijn, wordt teruggeblikt
op de gecombineerde Wereldarmoededag/Wereldvoedseldag van 13 oktober. Uit het verslag
van die vergadering: ‘Bert doet verslag: de locatie (de Jozef Daniël Meijerplaats, naast de
Eusebiuskerk) is goed gekozen, veel langslopend publiek (markt op de zaterdag). Slecht weer
helaas. Toch is de percussie doorgegaan en zijn er veel boekjes, chocolaatjes en ballonnen uitgedeeld. Boekje zag er opnieuw goed uit en drie restaurants hebben meegedaan. Goede ervaring. Goed ook om met Milieudefensie te staan. Toch blijft de vraag of je op deze wijze moet
doorgaan. Misschien volgend jaar een andere opzet? Publiciteit was van gemeentewege in orde
(aankondiging in Arnhemse Koerier en tas met materiaal via Betty Jacobi), maar de Gelderlander heeft het net als vorig jaar opnieuw laten afweten.’
Hoewel uit het verslag de twijfel blijkt over de al enkele jaren gevolgde manier van actievoeren,
zal er in de opzet toch geen verandering komen. Dat is opmerkelijk, omdat de gewijzigde opzet
van Wereldvoedseldag in het jaar ervoor juist origineel en daarmee succesvol was. Aangevoerd
kan hooguit worden dat het vele werk dat met het organiseren van een maaltijd met politici en
burgers en het inzamelen van overbodig voedsel bij supermarkten gepaard ging, veel tijd vroeg
van de organisatoren.
Cities for Life
Omdat de actiedag tegen de doodstraf Cities for Life steevast op 30 november plaatsvindt, kan
op deze novembervergadering nog niet worden teruggeblikt op het resultaat. Wel deelt Johannes
Kon mee dat het programma inmiddels rond is. Uit het verslag van deze vergadering: ‘Johannes
deelt programma uit. Aanvang om 18.30 uur op Centraal Station. Daarna fakkeloptocht door de
binnenstad naar het stadhuis. Nieuw aan het voorlopig programma is ook de nazit in Café Noir
(Coehoornstraat) en de film (voor boven de 16) die de volgende dag in Filmtheater Focus wordt
vertoond (Thou shalt not kill van Krzysztof Kieslowski).’
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Hier wijkt de opzet dus wel af van die van de voorgaande paar jaar, toen de bijeenkomsten
beperkt bleven tot een samenkomst bij het stadhuis en het daar houden van enkele toespraken,
zoals we in voorgaande delen hebben kunnen lezen. Wel is het opnieuw Klaas Touwen,
predikant van de Evangelisch-Lutherse kerk in Arnhem, die het voortouw heeft genomen en de
deelnemers aan de fakkeloptocht bij aankomst in het stadhuis welkom heet met een openingstoespraak:
‘De wereldwijde beweging Cities for Life bestaat nog maar
enkele jaren. Begonnen door de Sant’Egidiobeweging die zich
wereldwijd zo effectief inzet voor vrede tussen de volkeren en
tussen de religies – bijvoorbeeld de vrede in Mozambique is aan
Sant’Egidio te danken! – en in nauwe samenwerking met onder
meer Amnesty International, heeft Cities for Life zich uitgebreid
tot de stand van vandaag: 1.564 steden in 88 landen, waaronder Arnhem.
Onder het motto No Justice without Life willen deze steden op
alle continenten vandaag ertoe bijdragen dat de doodstraf
wordt uitgebannen. Wij pleiten, daar waar de doodstraf wordt
opgelegd, voor het instellen van een moratorium op de uitvoering ervan en wij pleiten voor afschaffing van de doodstraf
wereldwijd.’
Heeft de campagne tegen de doodstraf werkelijk zo’n positieve
invloed als alle deelnemers hopen? Klaas Touwen komt op deze avond met een indrukwekkend
overzicht: ‘Zonder enige zelfgenoegzaamheid kan Europa zeggen dat zij op wereldniveau de
stimulans heeft gegeven voor afschaffing van de doodstraf. Geen enkel Europees land voert de
doodstraf nog uit. Af-schaffing van de doodstraf is een voorwaarde voor toetreding tot de
Europese Unie.
Wat Azië betreft: in Japan stemde de meerderheid van de parlementsleden voor een moratorium
op executies. Ook in China, wereldrecordhouder inzake executies (circa 5.000 per jaar) is een
positieve tendens waarneembaar. Sinds kort mag alleen het hoogste gerechtshof nog doodstraffen uitspreken, wat het aantal executies drastisch zou moeten doen dalen. De Filippijnen schaften de doodstraf af, mede onder sterke druk van de rooms-katholieke kerk.
In de Verenigde Staten neemt de steun voor de doodstraf bij de publieke opinie langzaam af. In
New Jersey werd de doodstraf afgeschaft in 2007, in New Mexcico in 2009, in Connecticut op
25 april van dit jaar. Maar sommige staten, vooral Texas, blijven grote voorvechters van de
straf.
In 2006 deed Mexico een belangrijke stap naar afschaffing. Hopelijk een point of no return voor
heel Centraal- en Latijns-Amerika. Afrika is goed op weg het tweede continent te worden, na
Europa, dat de doodstraf bant. Het aantal executies daalt er snel. In meer dan de helft van de
Afrikaanse landen wordt niemand meer ter dood veroordeeld, Rwanda schafte in 2007 de doodstraf af.’
Het overzicht is inderdaad indrukwekkend. Hoe weinig stabiel deze progressie echter vaak nog
is, zal in 2016 in het genoemde land Filippijnen blijken, wanneer de net gekozen president
Rodrigo Duterte oproept om criminelen zonder pardon dood te schieten in een poging het land
vrij te krijgen van drugshandel en corruptie.
Ook enkele andere landen als Iran, Soedan, Jemen, Pakistan en Saodi-Arabië laten zich nog
weinig aan de Cities for Life-campagne gelegen liggen, landen waar zelfs het executeren van
kinderen geen uitzondering is.
Behalve de Evangelisch-Lutherse kerk zijn
op die bewuste avond van 30 november ook
het Humanistisch Verbond en VluchtelingenWerk Gelderland met een spreker vertegenwoordigd, terwijl leerlingen van het
Titus Brandsma College gedichten voorlezen. Na afloop is er koffie in het stadhuis, voor de gelegenheid aangeboden door wethouder Henk Kok.
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Slotwoord Klaas Touwen
Daar leidt vooral het indrukwekkende slotwoord in de toespraak van Klaas Touwen tot de
nodige bespiegelingen: ‘In de afgelopen weken heb ik met veel mensen gesprekken gevoerd over
de doodstraf. De belangrijkste teneur van die gesprekken was wel: ja, maar als moord en
verkrachting nu een heel dichtbij komen, als het je kinderen betreft, wat zou je dan doen? Ik zou
roepen: ‘Doodschieten, opknopen aan de hoogste boom!’
Maar ik zou hopen dat er tegelijkertijd iemand zou zijn die mij daarvan weerhield! Die een
hogere standaard zou stellen dan waartoe ik in de emoties van dat moment in staat zou zijn.
Iemand die het moreel hooghoudt en de menselijke waardigheid niet uit het oog verliest. Iemand
die distantie betracht, die de wraak en vergelding van mij overneemt. En dat, dat noemen wij
recht.’

Hoofdstuk 9

Formaliteiten en voorkeuren
Het jaar 2012 is met alle drukte rond de bouw van een nieuwe website en het compileren van
tien video-interviews tot een Platformfilm, tegen de eerdere verwachting in toch een bruisend
jaar geworden, niet in de laatste plaats dankzij de komst van de Vrede Express.
Mag dan het idee om meer te doen rond de Dag tegen Racisme, de Dag tegen Geweld tegen
Vrouwen en de Internationale Vredesdag niet uit de verf zijn gekomen, daar staat tegenover dat
de deelname aan Wereldarmoededag en de campagne Cities for Life opnieuw geslaagd mag
worden genoemd.
Ook het schrijven aan het jubileumboek Arnhem Mondiaal waar Doca zich aan gecommitteerd
heeft, vindt in dit jaar voortgang. Op de laatste vergadering van het jaar (19 december) deelt
auteur Ed Bruinvis het manuscript van de delen 7 en 8 uit. ‘Commentaar is welkom’, meldt het
verslag van die avond voor de zoveelste maal, maar respons zal tot zijn teleurstelling uitblijven.
Dat wil zeggen, op één uitzondering na: Irene Peters van de Stichting Voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) bezorgt hem de zo gewenste opmerkingen in de kantlijn en zij zal dat bij alle
uitgereikte delen blijven doen.
2012 zal ook een jaar van formaliteiten blijken te zijn, zij het niet op elk moment even soepel tot
stand komend. Zo duurt het alles met elkaar een klein jaar voordat de overschrijving van de
ING-bank naar de Triodos bank zijn definitieve beslag krijgt. De controle van de Belastingdienst op de ANBI-status van het Platform (Algemeen Nut Beogende Instelling) verloopt
evenwel snel en probleemloos. Uit de brief die belastingambtenaar J.A.P. Hannink op 9 november 2012 aan de Platformvoorzitter stuurt: ‘Op basis van de tijdens het bedrijfsbezoek door u
verstrekte informatie ben ik tot de conclusie gekomen dat Vereniging Platform Arnhem Mondiaal de ANBI-status kan behouden.’
De bewuste status zal het Platform niet de misschien in stilte
gehoopte financiële ondersteuning uit de samenleving geven
die het maar al te vaak nodig heeft – al was het maar omdat de
gemeente Arnhem regelmatig in gebreke blijft bij het tijdig uitbetalen van de jaarsubsidie –, maar een door de Belastingdienst
geweigerde status zou de naam van het Platform ongetwijfeld
geen goed hebben gedaan.
Een formaliteit is ook de toetreding in december van de Arnhemse werkgroep van Oikocredit Nederland tot het Platform,
met Kees Tinga als de vaste vertegenwoordiger. ‘We zijn heel
blij met hun lidmaatschap’, zo meldt het verslag van de vergadering van 19 december. Een formaliteit van heel andere aard is de jobstijding die Wim Sweers
van Stichting Grondvest in de vergadering van 14 november inbrengt: het Bellamy Instituut in
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Zevenaar, in februari 2010 nog fees-telijk geopend, sluit zijn deuren vanwege gebrek aan
publieke belangstelling en een haperend bestuur. En of dat treurige bericht al niet genoeg is,
meldt Wim Sweers ook nog dat het blad van Grondvest stopt met uitkomen.
Moeizaam gaat het ook met het project Arnhem Duurzaam dat vijftien jaar eerder door de
stichting Doca is opgezet en waarvan de stichting niet alleen de trekker, maar ook de nog enig
overgebleven deelnemer is. Uit de Platformnotulen van 19 december 2012: ‘Op 27 december
houdt Doca zijn jaarlijkse evaluatiebijenkomst. Dan wordt ook het beleid voor de komende 3
jaar vastgesteld. Op de agenda staat het idee van een meer structurele invulling van het langlopende Arnhem Duurzaam-project. Sinds de start van het project (1998) is er op ad hoc-basis
mee gewerkt, maar gezien de recente ontwikkelingen op het lokaal gebied van duurzaamheid,
Fair Trade en energiebesparing (‘Energie made in [Arnhem]’ en innovatie op Industriepark
Kleefse Waard), kan het zinvol zijn om aan dit project een meer degelijke structuur te geven.
Doel zou dan zijn om van Arnhem Duurzaam een volwaardige derde poot onder Doca te maken,
naast MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en Vredesvraagstukken (Platform Arnhem Mondiaal en landelijk Platform tegen Wapenhandel). Wordt vervolgd.’
Dat er echter geen ‘wordt vervolgd’ komt op dit voornemen kan met enige droefenis ook een
formaliteit worden genoemd.
Daar staat tegenover dat de stichting EcoVrede juist weer zeer enthousiast is over een heel
andere invulling van duurzaamheid. Uit het verlag van diezelfde decembervergadering: ‘Lokaal
voedsel in Arnhem staat nog steeds centraal. Ook voor minima. Hoe kunnen mensen zelf wat
aan hun situatie doen? Hoe kunnen we mensen over de drempel heen helpen? Link tussen stadslandbouw en bewustzijnsverandering.’
Wat tenslotte om een heel andere reden ook een formaliteit genoemd moet worden, is het advies dat het Platform op 4 juni
2012 heeft uitgebracht aan B&W en gemeenteraad over het gemeentelijk Millenniumbeleid. Daarin wordt aangedrongen om
de Millenniumcampagne van de Verenigde Naties zo volledig
mogelijk te ondersteunen en om zich als gemeente niet te
beperken tot de doelen 7 en 8 (duurzaam leefmilieu en Fair Trade). Herhaalde oproepen van het Platformbestuur aan wethouder
Henk Kok zullen niet tot een reactie leiden.
Wel zal het gemeentebestuur in deze decembermaand een nieuw
beleidsstuk uitbrengen in het kader van Energie made in [Arnhem] en daarmee opnieuw zijn voorkeur benadrukken bij het beperkt invullen van de Millenniumcampagne. In het stuk, getiteld
Op volle kracht halverwege worden de resultaten op een rijtje
gezet sinds de gemeente het project in 2011 opstartte.

War Child
Mag er dan van gemeentewege geen reactie komen op bovengenoemd Platformadvies van juni,
dat wil nog niet zeggen dat initiatieven op het gebied van vrede en ontwikkeling het gemeentebestuur volledig koud laten. Dat hebben we bijvoorbeeld kunnen zien aan de gemeentelijke
ondersteuning bij het organiseren van de jaarlijkse Wereldarmoededag, Wereldvoedseldag en de
campagne Cities for Life. Maar daar blijft het niet bij. In de laatste twee maanden van 2012 laat
de gemeente zich van zijn goede kant zien door faciliteiten te bieden aan zowel de organisatoren
van Radio 538 voor War Child als voor Serious Request, de jaarlijkse inzamelingsactie voor een
goed doel door Radio 3FM in de vorm van het Glazen Huis.
Radio 538 voor War Child en de gemeente Arnhem brengen op 8 november een gezamenlijke
persverklaring uit waarin de aankondiging wordt gedaan dat heel Arnhem op donderdag 28
maart 2013 in het teken zal staan van War Child: ‘Van 22 tot en met 29 maart 2013 rijdt de 538
studio truck door het land om geld op te halen voor War Child. De route start in Groningen en
komt vervolgens in Heerenveen, Alkmaar, Gouda, Bergen op Zoom, Veenendaal, Arnhem en
eindigt in ’s-Hertogenbosch. Op donderdag 28 maart zenden de dj’s van 538 de hele dag live
uit vanaf het Kerkplein, artiesten en lokaal talent staan op het podium. In de nacht van 27 op 28
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maart faciliteert het Maarten van Rossem College de nachtuitzending waar alle leerlingen bij
aanwezig zullen zijn. Alles met één doel: zoveel mogelijk geld ophalen om oorlogskinderen te
helpen. De opbrengst van deze editie gaat naar oorlogskinderen die er helemaal alleen voor
staan.’
De tragedie van kinderen die als gevolg van oorlogsgeweld hun ouders verliezen, soms voor korte tijd, soms
voor altijd, is een thema dat al enige tijd de voorpagina’s
van kranten beheerst. Het illustreert niet alleen de dramatiek van de getroffen jongens en meisjes, maar staat ook
symbool voor de waanzin van oorlog. Uit de persverklaring: ‘Honderdduizenden kinderen raken door het oorlogsgeweld gescheiden van hun ouders. Ouders komen om,
raken hun kinderen kwijt tijdens de vlucht of kunnen niet
mee
r
voor
hun
kind
eren
zorg
en.
Soms een maand, soms jarenlang, soms
voor altijd. Deze verlaten oorlogskinde-ren blijven alleen en onbeschermd achter. Ze staan er
he-lemaal alleen voor. Daardoor zijn ze extra kwetsbaar. Ze lopen het risico om bijvoorbeeld in
de prostitutie te belan-den of als kindsoldaat te eindigen. Om uitgebuit te worden als huisslaaf,
om te worden verkracht of zelfs gedood.’
War Child – in 1995 als onafhankelijke humanitaire sticht-ing opgezet – stelt zich ten doel om
kinderen met een oorlogstrauma zo goed mogelijk te hel-pen. Of zoals in dezelfde
persverklaring omschreven staat:
‘- Dat ze op een veilige plek hun ervaringen kunnen verwerken en weer kind kunnen zijn.
- Dat ze weer naar school gaan en met zelfvertrouwen een nieuwe toekomst kunnen opbouwen.
- Dat ze hun verhaal kunnen vertellen via radio, toneel en nieuwe media. Zodat zijzelf en de
volwassenen om hen heen zich bewust worden van het recht van een kind om veilig op te
groeien.’

3FM Serious Request
Op woensdag 12 december verschijnt er in het weekblad Arnhemse Koerier een uitgebreid artikel waarin de gemeente Arnhem aandacht vraagt voor het vierde Millenniumdoel: het terugbrengen van babysterfte in de wereld. De aanleiding voor de publicatie is een actie die ver
buiten Arnhem plaatsvindt. Van 18 tot en met 24 december staat namelijk het Glazen Huis in
Enschede, een actievorm waarbij twee of drie dj’s zich (zonder vast voedsel) een week lang
opsluiten in een glazen studio en dag en nacht verzoeknummers van publiek draaien in ruil voor
een donatie. De opbrengst gaat standaard naar het Nederlandse Rode Kruis.
De actie die steevast in de week voor Kerstmis in een willekeurige stad in het land wordt gehouden, is al sinds de start in 2004 een succes waar vooral liefhebbers van de popzender op afkomen. (Overigens zal 3FM in september 2018 bekend maken dat het Glazen Huis dat jaar stopt
en wordt ingeruild voor The Lifeline, waarbij de dj’s lopend het land intrekken en de opbrengst
van de actie voortaan over drie doelen in plaats van één doel wordt verdeeld.)
De gemeente Arnhem in het bewuste artikel van 12 december 2012: ‘Ook in Arnhem vinden
meerdere acties plaats die een bijdrage aan dit streven (terugbrengen onnodige babysterfte in
de wereld) leveren. Zo zijn kinderen al weken bezig met het ophalen van statiegeldflessen en
hebben kinderen uit groep 8 van de Julianaschool een klassenfeest georganiseerd. Ook de komende tijd kunnen de inwoners van Arnhem nog kinderen aan de deur verwachten! Maar ook
elders in Arnhem komen mensen in actie voor Serious Request. Zo vinden er op het ROC Rijn
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IJssel, afdeling Zorg & Welzijn (locatie Kronenburgsingel) meerdere ac-tiviteiten plaats zoals
een lesmarathon (25 studenten gaan zonder te eten en te slapen 24 uur lang lessen volgen), een
diner, een sponsorloop, een actie rond de koopzegels van Albert Heijn en Jumbo, een
kerstmarkt (op 19 december) en een veiling (op 20 december).’
Maar daar blijft het niet bij. Studenten
van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap van het ROC organiseren een
sportmarathon, een bingo, een kerstbomenverkoop en bieden zich aan in
Maar ook elders in Arnhem komen mensen in actie voor Serious Request. Zo vinden er op het ROC Rijn IJssel, afdeling
Zorg & Welzijn (locatie Kronenburgsingel) meerdere activiteiten plaats zoals een lesmarathon (25 studenten gaan zonder te eten en
te slapen 24 uur lang lessen volgen), een diner, een sponsorloop, een actie rond de koopzegels
van Albert Heijn en Jumbo, een kerstmarkt (op 19 december) en een veiling (op 20 december).’
Maar daar blijft het niet bij. Studenten van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap van het
ROC organiseren een sportmarathon, een bingo, een kerstbomenverkoop en bieden zich aan in
een verpleegtehuis voor het doen van klusjes. Jongerencentrum Willemeen organiseert een
veiling waarbij iedere bezoeker een dienst of product aanbiedt.
Dagblad de Gelderlander heeft zijn oog laten vallen op een lesmarathon die het Montessori
College heeft opgezet om de actie van 3FM te ondersteunen. In de editie van 18 december 2012
worden de leerlingen Mattie en Bruno geciteerd die hun idee om een feest te organiseren om
elkaar in de klas beter te leren kennen, omzetten in een actie voor Serious Request.
De Platformleden nemen er via de media kennis van en Stichting Doca neemt alle nieuwtjes op
in de maandelijkse Info Arnhem Mondiaal. Maar het is hun duidelijk – ook zonder dat het
uitgebreid aan de orde komt in hun vergaderingen – dat de tijd van beleidsvergaderingen en
informatiekramen op zijn retour is en dat de sociale media en de ad hoc-acties de traditionele
bewustwordingscampagnes hebben overgenomen. Er komt geen affiche of informatieboekje
meer aan te pas. Het gratis uitdelen van Max Havelaar-chocolaatjes en ballonnen voor de kinderen mag dan ieder jaar wel een moment voor direct contact met de burgerij opleveren, de grote
inzamelingen waarbij het om miljoenen gaat, vinden plaats met veel spektakel en BN-ers die
hun te veel verdiende geld graag bij een draaiende tv-camera aan een eenmalige actie spenderen.

Hoofdstuk 10

Vluchtelingen en Wereldwinkelbeleid
Het jaar 2013 gaat voor het Platform van start met een initiatief van
de Raad van Kerken Arnhem. De uitnodiging van de organisa-tie
betreft een bijeenkomst in de Walburgiskerk op zondag 13 januari: ‘De zorg voor de vreemdeling is een van de meest belangrijke taken van de kerk, maar het is misschien ook wel een van de
moeilijkste. Daarom is het niet vreemd dat op zondag 13 januari
‘de vluchteling’ als thema is gekozen. Sinds kort bestaat er een
speciale werkgroep van de Raad van Kerken die zich inzet voor
vluchtelingen, zowel voor hen die ‘legaal’ als voor hen die ‘illegaal’ in Arnhem en omstreken verblijven. Zij zijn de ‘gast’ van deze zondag. Het hoofddoel van de werkgroep is om, samen met
vluchtelingen, aandacht te vragen voor hun verhaal en duidelijk te maken dat het gaat om
mensen met een naam, een gezicht en een eigen geschiedenis. Over het algemeen wordt er in de
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media, de politiek en in de huiskamers over hen gesproken, zonder dat zij zelf aan het woord en
in beeld komen. Vandaar ook de naam van deze werkgroep ‘Uit-Zicht’, omdat vluchtelingen
enerzijds nog te veel uit ons zicht zijn en anderzijds bovenal omdat zij hen uitzicht wil bieden.
Tijd om ons te bezinnen op de positie van vluchtelingen, die er zelf niet voor hebben gekozen ‘illegaal’ te zijn. Het kan in de Walburgisbasiliek op zondag 13 januari om 10.00 uur. Na afloop
is er koffie, waar er ook gelegenheid is om met één of meerdere vluchtelingen in gesprek te
gaan. U bent van harte uitgenodigd.’
Weekblad Dé Weekendkrant neemt het bericht over in de editie van 11 januari, maar de andere
lokale nieuwsbladen negeren het bericht, een telkens terugkerende omissie zoals we in voorgaande delen al hebben vastgesteld.
Verwacht zou mogen worden dat de themabijeenkomst over vluchtelingen onderwerp van rapportage is in de eerste Platformvergadering van het nieuwe jaar (23 januari), maar dat is niet het
geval. Henny Beijer, de vaste vertegenwoordigster van de Raad van Kerken in het Platform
meldt alleen dat de nieuwjaarsreceptie van 15 januari met vijftig gasten een succes was, dat de
jaarlijkse Kerkennacht op 20 juni in Arnhem-Zuid wordt gehou-den en een dag later in ArnhemNoord en dat de werkgroep STIOC (Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten) dit jaar
weer een delegatie uit zusterstad Gera ontvangt. Het wachten is blijkbaar op de eerste resultaten
van de inzet van de werkgroep Uit-Zicht.

Wereldwinkel
Evenmin is er op die Platformvergadering van 23 januari 2013 aandacht voor een wat droevig
stemmend stuk van Gerda van der Sluijs, maar mogelijk komt haar inbreng niet aan de orde
omdat ze zich voor de vergadering heeft afgemeld vanwege een griepaanval. In dat stuk laat ze
de Platformleden weten dat ze uit de Wereldwinkel is gestapt: ‘Na mij meer dan twintig jaar te
hebben ingezet voor de Wereldwinkel Arnhem, zowel voor de winkel als in het bestuur, ben ik
op 31 december 2012 gestopt. Dikwijls ben ik ingesprongen tijdens ziekte van mevrouw Onderstal en later tijdens ziekte van de heer Onderstal. Bij de vergaderingen heb ik de heer Onderstal
vervangen als waarnemend voorzitter. Ook heb ik dikwijls geholpen bij het maken van het
Wereldwinkelbulletin. Indien nodig verzorgde ik ook het verslag van de Wereldwinkelvergaderingen. In het bestuur van de Wereldwinkel Arnhem heb ik meer dan twaalf jaar gezeten. Tevens
was ik de vertegenwoordiger van de Wereldwinkel in het Platform Arnhem Mondiaal. Het
jaarverslag van de Wereldwinkel heb ik vele jaren gezorgd.’
Een dergelijk overzicht van haar jarenlange inzet zou eerder verwacht worden van het Wereldwinkelbestuur zelf – als onderdeel van een afscheidsfeestje bijvoorbeeld – maar blijkbaar
hebben daar andere zaken prioriteit. Het al eerder gedane verzoek van de Platformvoorzitter om
duidelijkheid te verschaffen over de vertegenwoordiging van de Wereldwinkel in het Platform
leidt op 13 januari tot een reactie van Wereldwinkelbestuurder Wilko van Loon. In het verslag
van de januarivergadering van het Platform vinden we die reactie terug: ‘Wilko van Loon, voorzitter van de Wereldwinkel, meldde als reactie op het verzoek van Ed om met een van de
jongeren van de Wereldwinkel een filminterview te mogen houden, dat het lidmaatschap van het
Platform op de agenda staat van de komende bestuursvergadering van de Wereldwinkel. Het
zou kunnen betekenen dat de Wereldwinkel op korte termijn niet langer lid van ons Platform is.’
Die inschatting blijkt te kloppen, want in maart 2014 zegt de Wereldwinkel het lidmaatschap
van het Platform na meer dan vijfentwintig jaar definitief op.

Beleidsplan 2013
Waar op deze januarivergadering wel uitgebreid bij wordt stilgestaan is het beleidsplan voor
2013: ‘Ed heeft het conceptbeleidsplan 2013 opgesteld met daarin een nader in te vullen schema voor gezamenlijke activiteiten in 2013. Johannes biedt aan om weer ‘Cities for Life’ te
coördineren in november. Bert en Henny vertegenwoordigen opnieuw het Platform in de werkgroep die Wereldarmoededag en Wereldvoedseldag in oktober voorbereiden. Bert en Ed bedenken een publieksactiviteit voor in de Vredesweek in september.
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Melissa stelt voor om aandacht te besteden aan Millenniumdoel 3: gelijke rechten voor mannen
en vrouwen. Wellicht zou aansluiting gezocht kunnen worden bij Internationale Vrouwendag (8
maart), maar dat is voor 2013 wat kort dag. Misschien in 2014?
Kees heeft in de vorige vergadering het idee geopperd een discussiebijeenkomst te hou-den over
de nieuwe vorm van ontwikkelingssamenwerking die Buitenlandse Zaken voor ogen heeft naar
aanleiding van het rapport van de Wereldbank uit 2012. We zouden COS-Gelderland of Lokaal
Mondiaal kunnen vragen om te helpen coördineren. We kun-nen het idee ook voorleggen aan
PI-Wijzer wanneer Maarten Kuijpers er op de volgende
vergadering bij is.’
Genoemde Melissa is Melissa Suryajaya die sinds december samen met Syne Fonk EcoVrede vertegenwoordigt in het Platform. Een vertegenwoordiging die overigens maar kort zal duren want zij laat zich in oktober
alweer opvolgen door Nelly Sendar. Ook aanwezig in
deze vergadering is Hannie Riksen die samen met Kees
Tinga Oikocredit Nederland vertegenwoordigt. Maar ook
haar deelname aan de Platformvergaderingen zal van korte duur zijn, want vanaf maart laat ze het werk alweer
over aan Kees Tinga.
Genoemde Maarten Kuijpers is de initiator van PI Wijzer, een bedrijfje dat zich ten doel stelt om netwerken te
creëren waarbinnen deelnemende organisaties als het
Platform zich breder kunnen ontwikkelen. In de januarivergadering was ruimte gelaten om hem een toelichting te
laten geven op dit initiatief, doch hij blijkt verhinderd,
‘maar wil er een volgende keer graag bij zijn’, aldus de
notulen.
Overigens gaat het beleidsstuk van de Platformvoorzitter verder dan het beschreven schema van
gezamenlijke Platformactiviteiten in 2013: ‘Het beleid van het Platform Arnhem Mondiaal zal
ook in 2013 in het teken staan van 25 jaar samenwerkende Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties. Centraal daarbij staat de vraag hoe we de vredesgedachte kunnen overdragen aan
de generaties na ons. In 2011/2012 zijn daarin al de nodige initiatieven genomen: speciale uitgave Info Arnhem Mondiaal, traktatie tijdens de raadsvergadering, ontwikkeling nieuwe – interactieve - website, de eerste tien dvd-interviews en het inzetten van de Vrede Express.
Naar verwachting zal de compilatie van de in totaal dertien dvd’s in het voorjaar gereed zijn.
Dat biedt de mogelijkheid om met dit resultaat naar buiten te treden en er een of meer filmdebatten omheen te organiseren. Deze compilatie zou ook gebruikt kunnen worden als intro
voor een discussiebijeenkomst rond de herijking van het ministerieel ontwikkelingsbeleid die
naar verwachting in 2013/2014 in VN-verband zal plaatsvinden.
Verder werkt Doca door aan de geschiedschrijving van een kwart eeuw Platformwerk en zijn er
in 2013 wederom de gezamenlijke activiteiten rond Wereldarmoededag, Vredesweek en Cities
for Life. Daarmee komen de drie terreinen armoedebestrijding, vredesvraagstukken en mensenrechten aan bod.
Voor het vierde terrein - lokale duurzame ontwikkeling - staat het project ‘Arnhem Duurzaam’
aan de vooravond van een herstructurering. In plaats van jarenlange ad hoc inzet, zal in 2013
gezocht worden naar een structurele vorm, waarbij ook nauwer bij het gemeentelijk Millenniumbeleid aangesloten zal worden alsook bij het project ‘Energie made in [Arnhem]’ en bij
investeringen van het bedrijfsleven op het gebied van milieu- en energie-innovatie.’
Het beleidsstuk is duidelijk ook geschreven voor ‘de buitenwacht’ in casu het gemeentebestuur
dat graag ziet dat een gesubsidieerd adviesorgaan – wat het Platform strikt genomen immers
nog altijd is – aan het begin van een nieuw boekjaar omschrijft wat de plannen zijn. Om dezelfde reden produceert Johannes Kon, behalve vertegenwoordiger van Kerk en Vrede tevens
penningmeester in het Platformbestuur – jaarlijks een begroting, terwijl het jaarbudget van €
5.000 elk jaar als hamerstuk de agenda van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling passeert.
Niettemin hecht het Platformbestuur aan deze inzet, omdat het per slot van rekening gemeen-
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schapsgeld is waarmee aan de weg getimmerd wordt en er bovendien van gemeentewege geen
commentaar kan komen op een rommelige gang van zaken bij het Platform.

Uitbreiding dvd-interviews
In het beleidsstuk dat de Platformvoorzitter ter bespreking heeft opgesteld, komen ook zoals we
zagen, dertien video-interviews aan de orde die als basis moeten dienen voor de Platformfilm
die op de rol staat. Op het moment dat het beleidsstuk wordt opgesteld zijn dat er slechts tien die
inmiddels door ControLuce zijn gemonteerd en op dvd zijn gezet, maar het idee om ook enkele
video-opnamen te maken van nog zittende bestuurders in het Platform heeft er begin 2013 toe
geleid dat Ed Bruinvis en voormalig Platformvoorzitter Bert Oostveen zijn geïnterviewd (terwijl
dat met Johannes Kon nog moet gebeuren en Henny Beijer als derde bestuurslid afziet van
zoveel publiekelijke aandacht). Ook dit onderwerp komt uitgebreid aan de orde op de Platformvergadering van 23 januari 2013: ‘Volgens afspraak zijn er in de voorbije week filminterviews
gemaakt van Bert en Ed. Johannes is op 30 januari aan de beurt. Kees doet het als interviewer
erg goed.
Het verzoek van Ed aan Wereldwinkel en Amnesty-Arnhem om een dvd-interview met hun jongerenleden te mogen hebben, heeft geen resultaat gehad. Uli heeft daarop voorgesteld jongeren
bij Milieudefensie en Arnhem-Lima te benaderen. Het risico bij Arnhem-Lima is dat er overlappingen ontstaan met het al eerder opgenomen interview met Hans Suurmond. Daar moet dan bij
de montage rekening mee gehouden worden. We nemen het voorstel van Uli aan. Bert benadert
Hans en Nicole Klein Middelink. Ed vraagt Kees of hij zin heeft in mogelijk nog twee interviews
en informeert Uli.
Bert en Kees beoordelen de nieuwe interviews wanneer Frans de ruwe montage af heeft.
Hannie vraagt zich af hoe we als Platform de jongeren denken te benaderen als de dvd-compilatie af is. Scholen hebben al een volle agenda. Je zou hun dan samen met de film een lespakket
moeten aanreiken. Melissa is ambassadrice van het Diaconaal Leerbedrijf. Misschien dat het
leerbedrijf een lesopzet wil maken bij wijze van stage-opdracht. Zij polst hierover het leerbedrijf.
Syne stelt voor om zo’n scholenproject dan nauw te koppelen aan gemeentelijk Millenniumbeleid, Fair Trade en duurzaamheid. Niet een kant-en-klaar pakket aanbieden, maar scholen
ertoe aanzetten om een beleidswijziging door te voeren zodat onze inbreng niet als een eenmalige actie kan worden afgedaan.
Bert stelt voor om bij de presentatie van de dvd’s de vraag aan de aanwezigen te stellen over
hoe je met de dvd’s aan de weg zou kunnen timmeren. Breed uitnodigen op die avond zodat ook
de plaatselijke politiek weer eens bij de thematiek wordt betrokken. De ervaringen met de Vrede
Express in mei hebben ons geleerd dat scholen niet om extra activiteiten staan te springen. Een
ander idee is om de korte compilatie ook op andere websites te krijgen zodat het bereik groter
wordt.’
Ideeën genoeg, zo blijkt uit het verslag van deze Platformbijeenkomst, maar kritische kanttekeningen ontbreken evenmin. Een en ander zal leiden, zoals we in een later hoofdstuk zullen zien,
dat van het scholenbezoek niets terecht komt, maar dat de benadering van Milieudefensie Arnhem succesvol is.

Hoofdstuk 11

Milieudefensie en Nigeria
Hoewel de Arnhemse afdeling van Milieudefensie al sinds 2004 niet meer vertegenwoordigd is
in het Platform, is er tussen het Platform en de milieuorganisatie nog wel regelmatig contact als
het gaat om acties en manifestaties.
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Zo ook tijdens het proces dat de landelijke Vereniging Milieudefensie namens enkele dorpsbewoners in de Niger-delta voert tegen Shell vanwege ernstige olievervuiling door het bedrijf.
Op een spandoek dat leden van de Arnhemse afdeling op 30 januari 2013 meenemen naar het
gerechtsgebouw in Den Haag prijken ook de namen van Platformleden als Stichting Doca.
Feitelijk is de demonstratie een voortzetting van de publieksactie die Milieudefensie Arnhem in
september van het voorgaande jaar hield in Bezoekerscentrum Sonsbeek, een actie die in een
eerder hoofdstuk van dit deel al uitgebreid aan de orde kwam.
De uitspraak in de rechtszitting die op 30 januari plaatsvindt is echter verrassend. Milieudefensie Arnhem in een persbericht dat daags na de zitting wordt uitgebracht: ‘Woensdag 30 januari
2013 vond de uitspraak in de rechtszaak plaats die vier gedupeerde boeren uit Nigeria en
Milieudefensie tegen Shell aanspanden. Milieudefensie Arnhem was bij de rechtszitting in Den
Haag aanwezig. Natuurlijk hadden wij ons spandoek bij ons. Dit spandoek heeft Milieudefensie
Arnhem samen met andere organisaties en personen gemaakt die vorig jaar september bij onze
Arnhemse Film- en informatieavond over Shell in Nigeria aanwezig waren.
De Haagse rechter oordeelde dat Shell schuldig is aan schade in het vervuilde Nigeriaanse
dorp Ikot Ada Udo. Dit is voor het eerst dat Shell door een rechtbank wordt gedwongen om te
compenseren voor aangerichte olievervuiling. Dat zo’n
veroordeling mogelijk blijkt te zijn, biedt hoop voor
slachtoffers van oliemaatschappijen en andere multinationals wereldwijd.
Milieudefensie wil in hoger beroep gaan voor de andere dorpen Goi en Oruma. Geert Ritsema van Milieudefensie: ‘Deze uitspraak is geweldig nieuws voor de
mensen in Ikot Ada Udo die deze zaak samen met
Milieudefensie zijn gestart. […]. Tegelijkertijd is dit
vonnis een bittere pil voor de mensen in de Oruma en
Goi waarvoor de rechter Shell niet verantwoordelijk
houdt.’
Eric Dooh uit het dorp Ikot Ada Udo ziet het als een
succes dat zijn rechtszaak internationaal is opgepikt en
nu voor de rechter kwam. Hij is teleurgesteld in de uitspraak over de andere dorpen. Sunny Ofehe van de organisatie ‘The Hope for Niger Delta Campaign’ zei
tegen Milieudefensie Arnhem: ‘I am pretty disappointed thet the majority of the cases were dismissed. Yet,
we have more trust in a trial here in The Netherlands
than in Nigeria.’’

Ook Shell in beroep
Milieudefensie is echter niet de enige partij in het al decennia durende conflict over de vervuiling van de Nigerdelta door oliemaatschappijen, die tegen de gerechtelijke uitspraak van 30 januari in beroep gaat. Ook Shell wil maar al te graag van deze uitspraak af. En dat is vanuit de
positie van het olieconcern zeer begrijpelijk, want blijft
deze uitspraak staan, dan is daarmee een uiterst ingrijpend precedent geschapen. Bedrijven waarvan een in
het buitenland gevestigde dochteronderneming zich
schuldig maakt aan wanpraktijken is vanaf dat moment
immers rechtstreeks aansprakelijk. Niet langer kan de
schuld door de hoofddirectie worden afgeschoven op
mismanagement in het buitenland. Shell Nederland in een reactie op de uitspraak:
‘De rechtbank in Den Haag heeft vanochtend uitspraak gedaan met betrekking tot vier olielekkages in Nigeria in de periode 2004-2007. De rechter kwam tot de slotsom dat de lekkages
het gevolg waren van sabotage. Voorts oordeelde de rechtbank dat Royal Dutch Shell plc niet
aansprakelijk is en wees alle vorderingen van Milieudefensie af.
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Alleen in de zaak Ikot Ada Udo kwam de recht-bank tot het oordeel dat de Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd (SPDC) een lekkage had kunnen voorkomen door de
productieput in eerder stadium met een cementplug af te sluiten. In deze zaak hebben saboteurs
de bovengrondse afsluiter met een Engelse sleutel opengedraaid. In 2010 heeft SPDC maatregelen getroffen om de put definitief af te sluiten. Dit is ook door de rechtbank onderkend. In
de zaak Ikot Ada Udo gaat de procedure tussen SPDC en de heer Akpan nog door om de
eventuele schadevergoeding voor de heer Akpan vast te stellen.
Milieudefensie heeft voorts gesteld dat SPDC de betreffende vervuiling niet goed heeft opgeruimd. De rechter wees dit van de hand.
Mutiu Sunmonu, Managing Director van Shell Petroleum Development Company of Nigeria
Ltd. (SPDC): ‘Wij zijn ingenomen met de vaststelling van de rechter dat al deze lekkages het gevolg zijn van criminele activiteiten.’
Mutiu Sunmonu: ‘Olievervuiling is een probleem in Nigeria. Dit raakt de mensen in de Niger
Delta in hun dagelijks leven. Echter, het merendeel van de olievervuiling wordt veroorzaakt
door oliediefstal en illegale raffinage, met grote milieu- en economische schade als gevolg. Dit
is de echte tragedie van de Niger Delta. SPDC spant zich tot het uiterste in om deze problematiek onder de aandacht te brengen van de Nigeriaanse overheid, internationale instanties zoals de VN, de media en NGO’s. Wij willen in de discussie om oplossingen te vinden een leidende
rol spelen.’
‘SPDC vindt elke olielekkage onaanvaardbaar. Wij werken er hard aan om onze resultaten wat
betreft operationele lekkages te verbeteren. In de afgelopen jaren zien wij een afname van de
hoeveelheden. De lekkages waar het hier om gaat, zijn echter het gevolg van sabotage en de
rechtbank heeft de eisen terecht grotendeels afgewezen.’
Zo gesteld is de uitspraak van de rechter op deze historische datum van een heel andere teneur
dan uit het persbericht van Milieudefensie Arnhem spreekt. Feit blijft echter – en dat is internationaal gezien de grootste winst van deze zitting – dat met deze uitspraak de verantwoordelijkheid voor het mondiaal opereren van een multinationale onderneming bij de centrale
raad van bestuur blijft. Voor Shell betekent deze uitspraak – hoe het bedrijf ook gelijk kreeg in
zijn verweer dat de olievervuiling in de Nigerdelta grotendeels het gevolg is van sabotage door
lokale dorpelingen – dat het niet langer de schuld voor nalatigheid kan leggen bij de directie van
een dochteronderneming, in dit geval de directie van Shell Petroleum Development Company of
Nigeria of bij de Nigeriaanse overheid. Iets wat Shell decennialang wel met succes gedaan
heeft.

Hoofdstuk 12

Jongerencampagnes
Op 6 maart 2013 zijn de Platformleden opnieuw in vergadering bijeen. Op de agenda staan twee
belangrijke punten: de nadere invulling van het schema waarin de gezamenlijke activiteiten in
dit nieuwe jaar zijn ondergebracht en de eindmontage van de Platformfilm. Verder is de al eerder aangekondigde Maarten Kuijpers van PI Wijzer te gast. Hij zal de Platformleden het nut uitleggen van een te construeren netwerk van ontwikkelingsorganisaties in de regio. Zoals gebruikelijk wordt het agendapunt van de gast als een van de eerste onderwerpen behandeld en kan hij
meteen inhaken op het door het Platformbestuur opgestelde beleidsplan 2013: ‘Maarten
reageert vanuit zijn kennis van / onderzoek naar en contacten met CordAid, Edukans, Oxfam
Novib, Impuls/ICCO/KerkinActie/NCDO. Hij wijst op de komende wijziging per 2015 van het
huidige subsidiestelsel MFS 3. Welke zullen de Millenniumdoelen na 2015 zijn? Ontwikkelingssamenwerking zou ontschot moeten gaan worden met meer nadruk op handel: trade not aid.
Ploumens ideeën - gelanceerd in Ethiopië - zijn nog niet erg concreet. Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) heeft nog niet geadviseerd. De Beleidsbrief is op komst. Vice Versa,
jaargang 2013, nr. 1 schreef o.a. met medewerking van prof. Paul Hoebink uit Nijmegen e.a.
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over de noodzakelijke integraliteit van ontwikkelingssamenwerking in plaats van de te verwachten regeringsvoorstellen.’
De Platformleden horen de uiteenzetting met aandacht aan, maar het wordt hun meteen duidelijk
dat dit niet het spoor is waarop het Platform zelf al jaren zit. Met hun oriëntatie op lokale activiteiten en vanuit een zekere kleinschaligheid als basis, staat de benadering van ontwikkelingsthema’s zoals door PI Wijzer omschreven te ver van hen
af. Bovendien zal het in de arm nemen van een adviesbureau om tot herstructurering van het plaatselijke ontwikkelingswerk te komen, bepaald niet gratis zijn. En
ondanks dat in de vergadering afgesproken wordt dat op
de volgende bijeenkomst (17 april) verder over de voorstellen van Maarten Kuijpers zal worden gesproken, is
het enthousiasme al op voorhand verdwenen. Wanneer
hij zich bovendien afmeldt voor de aprilbijeenkomst vanwege een vergadering elders en ook op
de bijeenkomst in mei niet op komt dagen, verdwijnt het onderwerp van de agenda en zal daar
ook niet meer op terugkeren.

Verloop manifestaties Radio 538 voor War Child
Hoewel de Platformleden geen bemoeienis hebben met de twee campagnes die eind 2012 van
start zijn gegaan rond Radio 538 voor War Child en 3FM Serious Request worden de ontwikkelingen wel op de voet gevolgd. Dat is vooral te danken aan Stichting Doca die alle berichten en
berichtjes verzamelt, ordent en vervolgens verspreidt via de Info Arnhem Mondiaal. Uiteraard
staan de Platformleden sympathiek tegenover de initiatieven van vooral jongeren in de stad die
op hun eigen wijze vormgeven aan protest tegen oorlogsgeweld en achterblijvende gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Maar dat de acties
vooral leuk en lollig moeten zijn en dat er een hoge
dosis persoonlijke profilering aan te pas komt, stuit
hen tegen de borst. Ook dat de acties een maar zeer
tijdelijk karakter dragen en gepresenteerd worden alsof
het feestjes betreft, roept geen geestdrift op. Gewend
als ze zijn om campagnes van soms decennialang te
voeren in de weet dat veranderingen in de wereld niet
van het ene op het andere moment plaatsvinden, hebben zij zich ingesteld op lange termijn acties. Het
besef dat beuken tegen een muur alleen tot resultaat kan leiden als dat lang genoeg wordt volgehouden, doet hen wat fronsend kijken naar al dat jeugdige enthousiasme waarbij de wereldproblematiek wordt benaderd alsof het om de organisatie van een schooluitje gaat. Dat enthousiasme in een samenleving echter een waardevol effect is van dit soort acties komt in de Platformvergaderingen niet aan de orde.
De jongeren zelf laten zich door deze overwegingen in het geheel niet afschrikken en een heel
scala aan activiteiten in Arnhem passeert in die eerste paar maanden van het jaar de revue. Dat
begint nog heel rustig met een inzamelingsactie bij winkels en cafés waar kleine spaarhuisjes op
de toonbank worden gezet met de oproep om er geld in te doneren voor War Child. Maar al snel
verandert het karakter van de inzamelingsactie. Weekblad ‘Dé Weekendkrant’ kondigt op 4
januari 2013 de geplande actieweek aan: ‘Van 22 tot en met 29 maart zetten alle dj’s van Radio
538 zich een week lang non stop in voor War Child. In totaal doen 538 en acht gemeenten mee
aan deze sympathieke actie. Het gaat om Groningen, Heerenveen, Alkmaar, Bergen op Zoom,
Arnhem, ’s-Hertogenbosch, Gouda en Veenendaal. Deze actieweek is gevuld met entertainment,
acties en optredens van diverse bekende artiesten. De opbrengst van deze nieuwe editie gaat
naar oorlogskinderen die er helemaal alleen voor staan.’
De deelname van de gemeente Arnhem (wethouder Michiel van Wessem op de website van de
gemeente Arnhem: ‘Arnhem wil 32.500 kinderen hel-pen.’) aan de campagneweek betekent dat
de rondrei-zende 538 studiotruck de stad aandoet en op donder-dag 28 maart de hele dag live
vanaf het Kerkplein zal uitzenden. Weekblad Arnhemse Koerier op 27 februari 2012 over het
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verdere verloop: ‘Om 06.00 uur start de uitzending met de ochtendshow van Edwin Evers live
vanaf het Kerkplein. Tegelijkertijd opent café-brasserie Dudok haar deuren voor het Ondernemersontbijt, een initiatief van Bakkerij Hilvers, Albert Heijn en café-brasserie Dudok waarbij
de verwachte opbrengst van 6.500 euro volledig naar War Child gaat.
’s Avonds wordt op het Arnhemse hoog(s)te punt een heel bijzondere tafel gedekt. Achtentwintig
gasten mogen aanschuiven voor het eerste Steigerdiner op de zestiende verdieping van de Eusebius. En let wel aan de buitenkant van de Eusebiuskerk. Wilt u van het diner genieten en tegelijkertijd War Child een warm hart toedragen, dan kunt u op de veilingsite van 538
(538voorwarchild.nl) bieden. De hoogste bieders worden persoonlijk door Robert Wittenberg
uitgenodigd en begeleid naar de hoogste tafel van Gelderland.’
De Platformleden schudden het hoofd en nemen treurig kennis van deze consumptie-ideeën.
Dagblad de Gelderlander zal in de daaropvolgende weken echter met niet aflatende geestdrift
vrijwel dagelijks verslag doen van de binnenstromende nieuwtjes rond de actieweek, dit in
schril contrast met de moeite die het Platform al jaren moet doen om zijn activiteiten in deze
krant aangekondigd te krijgen.
In een uitgebreid artikel onder de kop ‘Iets goeds doen en jezelf laten zien’ beschrijft verslaggeefster Trees van de Werf in de editie van 2 maart 2013 van deze krant de aangekondigde
acties: ‘Zo’n veertig Arnhemse bedrijven hebben zich inmiddels aangemeld om ‘op wat voor
manier dan ook’ geld in te zamelen voor de landelijke actie 538 voor War Child, die eind maart
plaatsvindt.
Een tokkelbaan vanaf de Eusebiustoren, buiten dineren op zestienhoog, ladies night in Hotel
Haarhuis, online veiling met unieke producten en diensten uit Arnhem. Het kan de tien Arnhemse ambassadeurs, die de actie coördineren, niet gek genoeg zijn. Het doel is duidelijk:
32.500 kinderen helpen die kampen met een oorlogstrauma. Een aantal dat overeenkomt met
het aantal kinderen in Arnhem. Een idee dat afkomstig is van wethouder Michiel van Wessem.
Vermenigvuldig dit aantal met twaalf – het bedrag dat volgens 538 nodig is om een kind te helpen – en het streefbedrag dat Arnhem moet binnenhalen komt op 390.000 euro.’
In de weken die volgen zal het dagblad verslag doen van de veiling van 100 VIP-kaarten voor
het honderdjarig bestaan van Burgers’ Zoo, diners in chique restaurants, een overnachting in het
modehotel, een afterparty die scholieren van het Olympus College organiseren op de dag van de
538-uitzending, live-optredens van muziekgroepen op het Kerkplein, een nachtuitzending op de
Maarten van Rossemschool en een inzameling bij de voerbalvereniging Arnhemse Boys.
Maar het koude weer zit de organistoren tegen en het live uitzenden op een doordeweekse dag
blijkt ook al geen succes. Uiteindelijk wordt het streefbedrag van 390.000 euro bij lange na niet
gehaald en blijft de teller aan het eind van de week in Arnhem steken op een slordige 71.000
euro.
Op 30 maart maakt dagblad de Gelderlander bekend dat er in heel Nederland tijdens de actieweek 1,2 miljoen euro is opgehaald.

Hoofdstuk 13

Nogmaals compassie en microkredieten
Terwijl in de plaatselijke pers tijdens de aprilmaand nog berichten nadruppelen over de Radio
538 voor War Child-activiteiten, zijn de Platformorganisaties bezig met hun eigen campagnes.
Zo maakt de Raad van Kerken Arnhem zich in zijn nieuwsbrief van april boos over de weigering van het college van B&W om het Handvest voor Compassie te ondertekenen, een kwestie
die al een jaar speelt sinds burgemeester Paulien Krikke in april 2012 weigerde om er haar
handtekening onder te zetten Haar argument was dat de Nederlandse grondwet een scheiding
tussen kerk en staat voorschrijft. In een eerder hoofdstuk in dit deel is daar al uitgebreid op
ingegaan. Maar de Raad van Kerken Arnhem heeft het daar niet bij laten zitten, zo blijkt uit de
extra editie van de nieuwsbrief. De Raad heeft de gemeenteraad benaderd met het verzoek de
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kwestie te agenderen. Maar nadat in september vervolgens vanuit de gemeenteraad de oproep
aan het college is gedaan om alsnog het handvest te ondertekenen, volhardt B&W in zijn weigering. De Raad van Kerken Arnhem in zijn reactie: ‘In de Nederlandse Grondwet komen de uitdrukking ‘scheiding van kerk en staat’ of formules met een soortgelijke inhoud niet voor. Daaruit mag men afleiden dat zo’n scheiding geen constituerend element of principe is in ons staatsbestel en dat
bij discussies over bijvoorbeeld het plaatsen van een
handtekening geen beroep op de Grondwet kan worden
gedaan. Bij de jongste hervorming van de Grondwet, in
1983, zijn vroegere bepalingen die uitdrukkelijk over
kerkgenoot-schappen handelden, vervallen.’
Wat de Raad van Kerken met dit argument betoogt is
dat de burgemeester zich ten onrechte op de grondwet
baseerde toen zij het Handvest voor Compassie weigerde te ondertekenen. Bovendien, zo betoogt, de Raad
betreft het hier geen louter godsdienstige kwestie, maar
een levensbeschouwelijke: ‘Niemand is tegen compassie in het algemeen of tegen het uitroepen van een stad
tot Compassionate City: een stedelijke samenleving
waarin mensen elkaar zien staan en medeleven en medelijden tonen, waarin medemenselijkheid als een leidend maatschappelijk-ethisch ideaal geldt.
Bij de campagne om tot aanvaarding van het Handvest
te komen spelen religieuze groeperingen duidelijk een actieve rol. Kennelijk beluisteren zij in
het compassieconcept geluiden die ze ook kennen als onderdelen van hun eigen levensbeschouwelijke overtuigingen. Maar compassie is geen specifiek religie-gebonden concept, het past in
zowel een seculiere als een levensbeschouwelijke context. De Arnhemse groeperingen die op 21
september 2012 via hun ‘ambassadeurs’ het Handvest hebben ondertekend, vertonen dan ook
een bonte variatie: sommige groepen hebben een expliciet levensbeschouwelijke karakteristiek,
andere zijn ‘levensbeschouwelijk neutraal’. Wat hen samenbrengt rondom het compassie-project is een gezamenlijke intuïtie dat het groeien naar een compassionate city een nastrevenswaardig ideaal is. Het Handvest voor Compassie blijkt dus gegrond in een breed en gevarieerd
maatschappelijk veld.’
Met de verwijzing naar de datum van 21 september (2012) doelt de Raad van Kerken Arnhem
op de bijeenkomst in het Provinciehuis in het kader van A Bridge Too Far, de jaarlijkse herdenking van de Slag om Arnhem en waarbij in 2012 compassie het centrale thema was. Ook tijdens
deze bijeenkomst werd de gemeente Arnhem opgeroepen om het Handvest van Compassie te
ondertekenen en zich te voegen bij de groeiende groep van steden in de wereld die compassie in
hun vaandel dragen. Door de Arnhemse weigering is, aldus de Raad ‘de merkwaardige situatie
ontstaan dat de civiele overheid de idealen van de compassiebeweging wel van harte onderschrijft, maar niet de logisch volgende stap wil zetten, de medeondertekening van het Handvest.
Onze lokale civiele overheid heeft dus iets uit te leggen, te meer omdat in diverse andere gemeenten wél ondertekend is.’
De discrepantie die de Raad van Kerken Arnhem in dezen signaleert is voor het Platform niet
nieuw. Immers, dezelfde tegenstelling tussen het onderschrijven van een maatschappelijk streven en het nalaten daar lokaal beleid op uit te zetten, dan wel dat beleid weer te schrappen, is
datgene waar het Platform al jaren eerder tegen te hoop is gelopen: het niet uitvoeren van het
raadsbreed aangenomen Arnhem Appel bijvoorbeeld of het schrappen van een actief vredes- en
ontwikkelingsbeleid alsook het maar zeer ten dele uitvoeren van een Millenniumbeleid.
De Raad van Kerken Arnhem in het slotwoord van de nieuwsbrief: ‘Indien de Raad van de Gemeente Arnhem of het College van Burgemeester en Wethouders in onze tekst een aanleiding
ziet om op de kwestie terug te komen, worden wij daarover graag geïnformeerd. Maar in ieder
geval hopen wij dat bij latere soortgelijke kwesties geen niet-steekhoudende argumenten worden aangedragen.'
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Voor wat betreft het van gemeentewege terugkomen op de kwestie zal de hoop van de Raad van
Kerken Arnhem ijdel blijken te zijn: het gemeentebestuur zal zich uiteindelijk bij de weigering
van burgemeester Krikke neerleggen.

De vis en de hengel
Onder deze verrassende titel verstuurt de Arnhemse werkgroep van Oikocredit Nederland begin
april een uitnodiging rond om op 14 april een Korenbeurslezing bij te wonen in Hotel Haarhuis.
Ook hier gaat het om compassie, maar dan gericht op de bewoners van ontwikkelingslanden,
vandaar de ondertitel op de rondzendbrief: ‘Microkrediet als oplossing voor armoede’. De tekst
van de brief, ondertekend door Guus Rood van de werkgroep, luidt als volgt: ‘De wereld is verdeeld in rijk en arm, dat is bekend. Zowel regeringen, particuliere organisaties, als talloze privépersonen schenken
geld voor hulp aan de ‘Derde Wereld’. Dat heeft niet altijd
het gewenste effect. Veel hulp komt niet op de juiste plaats
of wordt verkeerd besteed. Er klinken zelfs pleidooien om
ontwikkelingshulp maar helemaal af te schaffen.
Er zijn ook positieve resultaten geboekt. Professor Yunus
in Bangladesh nam in 1974 het initiatief om kleine bedragen als krediet te verschaffen aan mensen die bij ‘gewone’
banken niet terecht konden. Het werd een doorslaand succes. Niet alleen lukte het daarmee de spiraal van armoede
en apathie te doorbreken, ook de afhankelijkheid van een
falende overheid nam sterk af. De vorming van coöperaties waarin kennis en ervaringen werden uitgewisseld, versterkte het effect.
Het kapitaal voor deze ‘microkredieten’ komt heden ten
dage van ‘Oikocredit’. Dat is een beleggingsfonds. Het beheert bijna € 500 miljoen. Er wordt dividend beschikbaar
gesteld waarmee een redelijk rendement wordt behaald.
Hoe een en ander is zijn werk gaat, is het onderwerp van deze Korenbeursbijeenkomst.’
De bijeenkomst, die ook door Platformleden wordt bezocht, trekt een redelijk gevulde zaal en
wanneer het Platform drie dagen later in vergadering bijeenkomt, wordt er met tevredenheid op
teruggeblikt. Dan weet Kees Tinga van de werkgroep ook te melden dat contact is gezocht met
minister Lilianne Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking om microfinanciering meer
aandacht te geven in het regeringsbeleid. Ook zullen de voorlichtingsbijeenkomsten over het
werk van Oikocredit meer afgestemd worden op andere werkgroepen in de provincie Gelderland, zo kondigt hij aan.

Andere campagnes
Maar ook de andere Platformorganisaties zijn het nieuwe jaar met
campagnes begonnen. Zo produceert Stichting Doca als onderdeel
van de stedelijke Millenniumcampagne voor het vierde opeenvolgende jaar een supplement van in het voorbije jaar gehouden
Millenniumactiviteiten in de stad en wordt in de vergadering van 6
maart het manuscript van deel 9 (1992-1993) van het Arnhem
Mondiaal-boek uitgedeeld. EcoVrede meldt in dezelfde vergadering dat er een campagne rond voedsel voor minima in de stad is
opgestart in samenwerking met het buurtrestaurant Resto Van Harte.
En de Werkgroep Fair Trade Gemeente Arnhem, waarmee vanuit
het Platform nauwe contacten worden onderhouden meldt dat op 11
mei, tijdens World Fairtrade Day, aandacht zal worden ge-vraagd
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voor de situatie in ontwikkelingslanden: ’11 mei is het World Fairtrade Day: de dag waarop
wereldwijd aandacht gevraagd wordt voor de impact van eerlijke handel voor miljoenen boeren
in ontwikkelingslanden. In supermarkten wordt rondom World Fairtrade Day aandacht
geschonken aan fairtrade en krijg je korting op diverse fairtrade producten.’
Door gebruik te maken van het feit dat Arnhem in 2011 tot Fair Trade Gemeente is uitgeroepen,
krijgt de werkgroep via de gemeente toegang tot de gemeentepagina in het weekblad Arnhemse
Koerier en kan zo zeer effectief gebruik maken van de gratis huis-aan-huis berichtgeving. Zo
ook in de editie van 8 mei 2013: ‘Wil je dat jouw school, kerk, restaurant, winkel, bedrijf of organisatie fairtrade wordt, laat dan je gegevens achter op fairtrade.nl en lift mee met de groeiende aandacht voor fairtrade in Arnhem. Om de titel van fairtrade school of organisatie te behalen moet je wel aan een aantal criteria voldoen, bijvoorbeeld eerlijke producten gebruiken als
thee en koffie. Daarnaast moet je ook regelmatig communiceren over eerlijke producten en
acties houden. Moeilijk is dit niet en de werkgroep en de gemeente Arnhem ondersteunen hier
graag bij. Op deze site kan je ook je gegevens achterlaten mocht je de werkgroep willen ondersteunen. Door groeiende werkzaamheden is hulp meer dan welkom.’

Hoofdstuk 14

Platformfilm en andere zaken
‘Compilatie dvd’s en besluit over presentatie’, staat er op de agenda van de Platformvergadering
van 29 mei 2013, de laatste bijeenkomst vóór de zomer. De tijd dringt, want wil er in het najaar
nog iets gedaan worden met de film die uit die compilatie voort moet komen, dan resten er na de
zomer nog maar een paar maanden.
In de weken ervoor zijn evenwel flinke vorderingen geboekt en heeft ook het veertiende en laatste video-interview
plaatsgevonden, ditmaal met Nicole Klein Middelink en
Danny Jaspers van Milieudefensie Arnhem. Interviewer was
Kees Tinga. In de vergadering van 29 mei kan dan ook het
nodige geconcretiseerd worden, zo melden de notulen: ‘Bert
en Kees hebben de geïnterviewden gevraagd of er bezwaar
bestaat tegen het plaatsen van hun interview op de website
van het Platform. Allen gingen akkoord. Ed heeft met Frans
afgesproken dat er een aparte knop ‘Video’s’ op de website
komt, waaronder de interviews worden geplaatst. Aan het
eind van de compilatie zal naar die knop worden verwezen.
Uli heeft inmiddels een eerste selectie van videofragmenten
af en aan Frans gemaild die er een ruwe montage van heeft
gemaakt. De volgende fase is het vinden van geschikt beeldmateriaal (foto’s, journaalbeelden, boekomslagen, etc.,
defi-nitieve fragmentkeuze en muziekkeuze.) Bert en Johannes hebben mogelijk thuis nog
fotomate-riaal.
Uli en Frans hebben voor de compilatie een tijdlijn uitgewerkt met daarin als belangrijkste
data:
- 6 juni - Doornemen fragmenten/illustraties uit Platformarchief klaar voor gebruik (Uli/Ed)
- 10 juni - Definitieve keuze filmfragmenten naar Frans voor eindmontage (Uli)
- 28 juni - Eindmontage af (Uli/Frans)’
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Compilatie afgerond
De einddatum van 28 juni zal uiteindelijk gehaald worden, maar de directbetrokkenen moeten er
wel voor op hun tenen lopen. Het lukt Ulrike Lerche om bij het Airborne Museum Hartenstein
in Oosterbeek en bij het Gelders Archief in Arnhem aan het nodige film- en fotomateriaal van
de Slag om Arnhem (september 1944) te komen alsook om toestemming te krijgen van een paar
bands om hun muziek te gebruiken in de film. En het lukt Frans Bernaerts van het mediabedrijf
ControLuce om tijdig de door haar en Ed Bruinvis geselecteerde videofragmenten in de eindversie te monteren samen met het aangeleverde beeldmateriaal.
De kosten van het geheel zijn inmiddels behoorlijk opgelopen, maar dankzij een lening door
stichting Doca en een regeling waarbij aan Ulrike Lerche een belastingvrije vrijwilligersvergoeding kan worden verstrekt, slaagt ook de financiële kant van de filmproductie.
Vraag is vervolgens hoe en wanneer de film aan een groter publiek kan worden gepresenteerd.
Omdat Doca en de Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid inmiddels besloten hebben om gezamenlijk
een publieksavond te organiseren tijdens de Vredesweek, rijst het idee om in het programma
van die avond de voorvertoning van de Platformfilm op te nemen. De hoofdfilm van die avond
zal dan gaan over nucleaire ontwapening, of beter gezegd, de wereldwijde stagnering ervan. Het
idee om beide films op één avond te combineren, wordt besproken in de Platformvergadering
van diezelfde 29e mei, zo meldt het verslag: ‘Met Henk Bitter van Filmtheater Focus is afgesproken dat we op dinsdagavond 24 september de beschikking krijgen over een zaal (19.30 21.00 uur). Napraten kan in de foyer.
Karel Koster (voorheen AMOK, thans Wetenschappelijk Bureau SP en kenner van nucleaire
wapens) heeft toegezegd een inleiding te houden met een powerpoint-presentatie. Karel stelde
voor om ook Hans van Iterson (NVMP) uit te nodigen voor een inleiding over de campagne
voor nucleaire ontwapening. Ed mailt hem. Als intro kunnen we die avond onze dvd-compilatie
vertonen.’

Andere zaken
Maar er spelen ook heel andere zaken in deze lentemaanden van 2013. Zo is er bij de dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling een nieuwe contactambtenaar aangetreden (Edith Lijster). Haar
functie is echter van dermate korte duur dat niemand van het Platform in de gelegenheid raakt
om kennis met haar te maken. Al enkele weken later wordt ze opgevolgd door Gemmy Hermsen
die in de vergadering van 6 november zal komen kennismaken met het Platform, maar waarna
de contacten uitsluitend via e-mail zullen verlopen.
Wel is inmiddels het Platformjaarverslag verschenen, vooral bedoeld voor het gemeentebestuur,
zo melden de notulen van de bijeenkomst van 29 mei: ‘Het Platformjaarverslag is op 1 mei in
een oplage van 50 exemplaren verschenen en aan zowel de Platformorganisaties als onze contacten binnen en buiten de gemeente Arnhem toegezonden. Er resten nog 10 exemplaren om uit
te delen. Een digitale versie is met begeleidende brief via de griffie naar college en raadsleden
gestuurd (respons: nihil).’
De omslag van het verslag – in het teken van
het jubileum van het Platform – is ditmaal
ontworpen door Mirjam Rudolphus, bestuurslid bij de stichting Doca.
Het gesprek met Maarten Kuijpers van PI
Wijzer dat in een voorgaand hoofdstuk aan de
orde kwam, heeft de Platformleden op het
idee gebracht om de aangekondigde beleidswijziging op het Ministerie van Buitenlandse
Zaken nader te bespreken op een publieksavond over ontwikkelingssamenwerking. Het
feit kennende dat de agenda’s van bewindslieden – in dit geval van bewindsvrouw Lilianne
Ploumen (PvdA) – gedurende het gehele jaar overvol zijn, wordt besloten om via de PvdAArnhem te proberen een afspraak met haar te maken. Uit het Platformverslag van 29 mei: ‘Ed
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heeft de nota van minister Ploumen rondgestuurd plus de verschillende landelijke commentaren
opgenomen in de Info Arnhem Mondiaal over april. Kees informeert naar de mogelijkheid om
de minister naar Arnhem uit te nodigen voor een debat. De eigenlijke uitnodiging zou dan via
wethouder Henk Kok kunnen gaan (Betty Jacobi benaderen).
Lukt het dit jaar niet vanwege een volle agenda van de minister bijvoorbeeld, dan de avond
verschuiven naar het begin van het voorjaar met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen (19
maart 2014).’
De pogingen zullen vanuit het Platform nog enkele malen worden herhaald, maar zonder resultaat. Het is voor de leden dan ook tamelijk teleurstellend dat minister Ploumen nog geen twee
jaar later (op 7 maart 2015) een bezoek aan Arnhem brengt zonder dat de PvdA-Arnhem het
Platform daarvan op de hoogte stelt.
Volle agenda’s Platformorganisaties
Intussen zijn de afzonderlijke Platformorganisaties drukdoende met hun eigen activiteiten, zo
blijkt uit het verslag van nog steeds diezelfde meivergadering. De werkgroep Oikocredit Arnhem bijvoorbeeld: ‘Kees meldt dat het aantal lezingen over microkredieten gestaag groeit.
Deelname aan Kerkendag lijkt wat teleurstellend uit te pakken. Wellicht dat Guus Rood nog wel
meedoet, maar het voorstel van Kees om een zeepkist voor menslievendheid te houden, gaat niet
door. Oikocredit landelijk heeft een nieuwe managing director: David Woods (voorheen werkzaam bij ABN Amro). Hij volgt Ben Simmes op die met pensioen gaat.’
De Raad van Kerken Arnhem werkt eveneens met een volle agenda zoals in de notulen van 29
mei te lezen valt: ‘Henny meldt een indrukwekkende 4 mei viering, samen met de moslimgemeenschap in Arnhem. Volgend jaar doet hopelijk ook de Joodse gemeenschap met de viering
mee. De bijeenkomst op Hemelvaartsdag was eveneens een succes. Er is onder meer een collecte voor straatkinderen in Indonesië gehouden.
Op 21 en 22 juni wordt Kerkennacht gehouden in resp. Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid. Er is
een mooie folder voor gemaakt, maar het ontbreekt nog aan een ‘trekker’. Onderdeel van het
programma is een stadwandeling onder leiding van een dakloze die de deelnemers naar onbekende plekken in Arnhem zal brengen.
In september zal wederom een delegatie uit Gera op bezoek komen.’
En de stichting Doca: ‘Op 31 mei verschijnt nr.45 in de serie over de vervanging van de F-16
door de JSF. Nog vóór de zomer zal er een nota van Defensieminister Hennis-Plasschaert
verschijnen over de toekomst van de Nederlandse krijgsmacht (tegen het licht van de economische crisis). En nog dit jaar zal het kabinet een besluit nemen of de JSF daadwerkelijk wordt
aangeschaft.’

Minimatuinen
Ook EcoVrede buigt zich over vredesvraagstukken: ‘Melissa meldt dat Diagonaal bereid is om
een lesbrief voor het voortgezet onderwijs te maken over vredesvraagstukken. We komen tot de
conclusie dat het meer tijd vergt om het onderdeel ‘educatie’ in ons Platformwerk op te nemen. Nog even wachten met het maken van afspraken met Diagonaal dus.’
Maar daar blijft het niet bij, want de stichting
heeft het idee opgevat om – in samenwerking
met de gemeente – een initiatief van de grond te
tillen rond lokale armoedebestrijding: de zogenoemde minimatuinen. Dagblad de Gelderlander zal er op 10 juli 2013 een artikel aan wijden:
‘Arnhem wil met zogenaamde minimatuinen de
armoede te lijf gaan. Dat staat in het nieuwe armoedebeleid van de gemeente. Minimatuinen
zijn tuinen waarin groenten en fruit worden verbouwd voor minima en de Voedselbank. De
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gemeente wil daarvoor grond beschikbaar stellen. De tuinen kunnen worden onderhouden door
vrijwilligers met een uitkering of mensen met een participatiebaan. Vrijwilligersstichting
EcoVrede Arnhem zou hen kunnen begeleiden. De SP in Arnhem pleitte eerder al voor de
aanleg van de tuinen en kreeg toen bijval van de gemeenteraad en het college. De gemeente
investeert 9 ton extra in armoedebestrijding omdat het aantal vragen om hulp fors toeneemt.’
Het idee slaat blijkbaar ook aan bij de redactie van de Gelderlander want reeds in de editie van
de volgende dag wordt uitgebreider bij het idee stilgestaan en wordt Syne Fonk als voorzitter
van de stichting EcoVrede de vraag voorgelegd hoe zo’n tuin er uit zou moeten zien: ‘We
hebben een verzoek ingediend voor 1,5 à 2 hectare grond. Het maakt niet uit waar, het kan
bijna overal zoals in en park of aan de rand van woonwijken. Het idee is om op een ecologische
manier eetbare groente te laten groeien. Het is niet een kwestie van oogsten en rooien, zoals in
moestuinen gebeurt. We willen de natuur vooropstellen en gaan voor duurzaamheid. Een vorm
van permacultuur, oftewel per grondgebied kijken wat de mogelijkheden zijn om een optimaal
ecologisch systeem te creëren.’
Blijft de vraag, aldus verslaggeefster Trees van der Werf, hoe minima en uitkeringsgerechtigden
dit moeten gaan doen. Syne Fonk: ‘Mensen moeten niets. Het gaat juist om het kunnen. We
gaan uit van het talent van mensen. We willen de minimatuinen ook vooral gebruiken om te
laten zien wat voor voedsel je kunt verbouwen en hoe je dat kunt doen. Ook als je alleen maar
een klein balkonnetje hebt. Zo komt er naast een productietuin, ook een voorbeeldtuin en ruimte
om te experimenteren. Iedereen kan hier op zijn eigen manier mee bezig gaan.’
De journaliste vindt het allemaal vooral idealistisch maar voor Syne Fonc en EcoVrede is idealisme echter een vorm van realisme: ‘Wij zijn realistische idealisten. Gemeenten zitten in een
spagaat. Aan de ene kant neemt het aantal bijstandsgerechtigden en werklozen toe – en daarmee ook de armoede. Aan de andere kant moeten ze juist op deze groepen bezuinigen. Wij gaan
terug naar de basis – de natuur, de plek om voor je eigen voedsel te zorgen. Zelf je groente
verbouwen geeft mensen vaak heel veel voldoening. Het draagt bij aan de reïntegratie.’
En zo gaat de zomer in voor het Platform en wacht na twee maanden een najaar met een reeks
aan gezamenlijke activiteiten: de Vredesweek in september met daarin de voorvertoning van de
Platformfilm, Wereldarmoededag en Wereldvoedseldag in oktober en de campagne Cities for
Life in november.

Hoofdstuk 15

Wel of niet nog Arnhem-Wuhan?
Het Platform heeft in de voorbije jaren het gemeentebestuur meermaals op de erbarmelijke mensenrechtensituatie in China gewezen, zonder dat raad en college zich iets aan het advies gelegen
hebben laten liggen om ofwel te stoppen met de
stedenband Arnhem-Wuhan of die band juist
actiever te gebruiken om die mensenrechtensituatie aan te kaarten.
Maar in de zomer van 2013 komt de stedenband
met Wuhan toch aan de orde wan-neer de
Lokale Partij Arnhem de contacten met China
ter discussie stelt in een artikel in dag-blad de
Gelderlander. Echter om heel andere redenen
dan het Platform voor ogen staat. De krant
wijdt op 19 juli uitgebreid aandacht aan de
uitspraak van raadslid Ton van Beers van deze
partij. Onder de kop ‘Stedenband verbreken is kapitaalvernietiging’ schrijft journaliste Laura
Speelziek: ‘De vier Arnhemse coalitiepartijen reageren terughoudend op het voorstel van Ton
van Beers (Lokale Partij Arnhem) om de stedenband met Wuhan te verbreken. Van Beers stelde
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donderdag in deze krant voor de Chinese miljoenenstad in te ruilen voor een plaats als
Düsseldorf.
‘Weggaan uit China zou pure kapitaalvernietiging zijn’, zegt Hans Giesing, fractievoorzitter
van D66. ‘Dan zouden we, na jaren investeren, het kind met het badwater weggooien. Maar ik
ben het met hem eens dat we het accent op Duitsland moeten leggen.’
VVD-raadslid René Westra vindt het voorstel van Van Beers te gek voor woorden. ‘Onbekend
maakt onbemind. Maar vergeet niet wat we allemaal hebben opgebouwd in Wuhan. Dat moeten
we gewoon voortzetten. Ja, handelsrelaties kosten tijd, maar China is een opkomende economie
waarvan we kunnen profiteren.’ Hij vindt het ‘onhandig’ om het beleid nu te wijzigen en pleit
voor Düsseldorf als extra partnerstad. ‘Het kan ook en-en.’
SP-raadslid Michael Alberts vindt dat het sowieso weer eens tijd is om de stedenbanden tegen
het licht te houden. ‘Maar Wuhan klakkeloos verruilen voor Düsseldorf omdat je weer eens iets
anders wilt, is natuurlijk een beetje raar.’
Ook David Willemsen, fractievoorzitter van GroenLinks, is geen voorstander van het afstoten
van Wuhan als zusterstad. ‘Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Al vraag ik me af wat Arnhem werkelijk aan de stedenband heeft. Dat zou ik nou wel eens willen weten.’
Hoewel Arnhem al lid is van het samenwerkingsverband Euregio Rijn-Waal, ziet Willemsen
kansen in een samenwerking met Düsseldorf. Ze zijn daar ook veel met mode bezig, net als in
Arnhem. En er zijn verregaande plannen om Düsseldorf aan de Euregio toe te voegen.’
Ine van Burgsteden, de fractievoorzitter van het CDA, vindt het voorstel voor het inruilen van
Wuhan voor Düsseldorf ‘echt te kort door de bocht’. ‘We moeten ons blijven afvragen, om welke stad het ook gaat, of de successen groot genoeg zijn voor de inspanningen die we leveren.’
PvdA-fractievoorzitter Martien Louwers: ‘Natuurlijk moeten we ons afvragen wat we van de investeringen terugzien, maar ik zie geen enkele reden om te stoppen met iets dat geld oplevert.
Als het niets zou opleveren, hadden we de stekker er toch allang uitgetrokken. We moeten er alles aan doen om de werkgelegenheid te versterken. En als een extra partnerstad daar een bijdrage aan kan leveren, kunnen we daar best over nadenken.’

Reactie Platformbestuur
Het Platformbestuur neemt zuchtend kennis van het artikel in de Gelderlander. Dat er binnen
het gemeentebestuur weinig betrokkenheid leeft bij thema’s op het gebied van vrede en mensenrechten, is hen al jaren bekend. Maar het stoort toch dat zelfs partijen ter linkerzijde als SP en
GroenLinks de stedenband met Wuhan louter vanuit economisch perspectief bekijken en dat
door geen van de woordvoerders iets wordt gezegd over de verdwijning van critici van het bewind, de bezetting van Tibet, het kernwapenprogramma en de steun aan een boevenstaat als
Noord-Korea.
Even overwegen de bestuursleden om – gebruik makend van de media-aandacht voor Wuhan –
met Ton van Beers in conclaaf te gaan om te zien of de kwestie van de mensenrechten in China
via de Lokale Partij Arnhem aangekaart kan worden. Maar wanneer dezelfde Ton van Beers niet
veel later in de gemeenteraad voorstelt om een fietsbelasting in de gemeente Arnhem in te stellen om op die manier het gat in de begroting te dichten (‘Met een tientje per jaar verdeeld over
pakweg 170.000 fietsen levert dat zo 1,7 miljoen euro op, zodat veel bezuinigingen niet meer
nodig zijn.’), beseffen ze dat ze met die opportune samenwerking op het verkeerde paard zouden
hebben gewed. Dit temeer daar in de discussie in de raad over het voorstel van de Lokale Partij
Arnhem, Ton van Beers fietsers ‘maatschappelijke parasieten’ noemt die gratis over fietspaden
rijden en gratis gebruik maken van stallingen ‘zonder dat daar iets tegenover staat’. Bovendien,
zo stelt hij tot hilariteit van de overige raadsleden, is fietsen slecht voor het openbaar vervoer.
Zijn voorstel krijgt dan ook geen enkele bijval. Maar tot bijvoorbeeld een ingezonden brief over
de mensenrechtensituatie in China komt het Platformbestuur evenmin. En dat roept de vraag op
of het pleit op die manier niet bij voorbaat is verloren wanneer kansen die zich voordoen niet
worden gegrepen.
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‘Arnhem Mondiaal’ in de gemeenteraadsverkiezingen van 2014
In plaats daarvan besluit het Platform om de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 te
gebruiken om de thematiek rond ‘Arnhem Mondiaal’ opnieuw onder de aandacht van de raadsleden en hun achterban te brengen. Een concrete aanleiding
zou de in april 2013 verschenen nota Wat de wereld verdient:
een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen kunnen zijn van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen.
En door al in het najaar de partijen in de raad te benaderen
zou er misschien ook iets over deze thematiek toegevoegd
kunnen worden aan de partijprogramma’s die immers in deze
periode worden geschreven. Kees Tinga van de werkgroep
Oikocredit Nederland zet zich aan de taak om een discussievoorstel op te stellen over drie onderwerpen: de genoemde
nota van minister Ploumen, het naderend einde (in 2015) van
de Millenniumcampagne en de verkiezingen zelf. Een discussieavond in samenwerking met de gemeente waarop deze
onderwerpen centraal staan, lijkt hem een goed idee:
‘Het Platform wil het gemeentebestuur van Arnhem voorstellen om in de aanloop naar de verkiezingen een bijeenkomst te
organiseren waarop deze drie invalshoeken worden samengebracht. De doelstelling van een
dergelijke bijeenkomst luidt dan: antwoorden vinden op de vragen:
- Hoe kan gemeentelijk beleid op het terrein van vrede, ontwikkelingssamenwerking, duurzaamheid en mensenrechten er de komende jaren uitzien?
- Welke rol kunnen lokale ondernemers, maatschappelijke organisaties (onderwijs, NGO’s)
en individuele burgers spelen in dat beleid?
- Hoe kunnen gemeentebestuur, ondernemers, organisaties en individuele burgers samen
nieuwe vormen vinden van duurzame bewustwording en betrokkenheid bij mondiale ontwikkelingen?
- Hoe zal een Platform Arnhem Mondiaal Nieuwe Stijl eruit (moeten) zien?
Als een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst zien wij de aanwezigheid van minister Ploumen zelf. Zij zou mogen worden gevraagd haar visie op
de rol van lokale overheden en burgers bij nieuwe vormen van internationale samenwerking te komen toelichten. Een vertegenwoordiger van VNG Internationaal en/of iemand uit de universitaire wereld zou als
co-referent kunnen optreden. Werkgroepen bespreken
vervolgens de rol van politiek, organisaties
(waaronder ook onderwijs) en burgers en komen van
daaruit met aanbevelingen.
Deelnemers aan de bijeenkomst zijn (afkomstig uit):
gemeenteraad, politieke partijen en (organisaties van)
burgers. De burgemeester mag onzes inziens gevraagd worden de bijeenkomst te openen en/of
te leiden.
Titel? ’Arnhem en de wereld’, ‘Arnhem mondiaal’, ‘Arnhem lokaal globaal’ of iets dergelijks.
Om een dergelijk plan te kunnen uitvoeren is de medewerking van de gemeentelijke organisatie
nodig. Het gaat dan met name om het beschikbaar stellen van ruimten en om het uitnodigen van
de belangrijkste sprekers. Bij het kiezen van een datum zal de beschikbaarheid van minister
Ploumen en de burgemeester van Arnhem doorslaggevend zijn.’
Het voorstel zal echter – hoe doortimmerd ook – niet het gewenste resultaat opleveren zoals we
in een later hoofdstuk zullen zien.
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Hoofdstuk 16

Filmdebat over nucleaire ontwapening
Het voorstel om samen met de gemeente Arnhem een discussiebijeenkomst te houden naar
aanleiding van de nota Wat de wereld verdient: een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen van minister Ploumen en met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 als aanknopingspunt, staat geagendeerd voor de Platformvergadering van 28 augustus. Maar door verhindering van de opsteller van het voorstel, Kees Tinga, wordt besloten om andere – minstens zo
dringende zaken – voorrang te geven. Inmiddels heeft hij al wel de plaatselijke afdeling van de
PvdA benaderd met de vraag om de Millenniumdoelen op te nemen in het verkiezingsprogramma. Platformvoorzitter Ed Bruinvis heeft hetzelfde gedaan bij GroenLinks en Johannes Kon zal
dat bij de VVD doen. Echter zonder dat zij ook maar iets van de drie benaderde partijen terughoren. Datzelfde geldt ook voor het contact dat Kees Tinga heeft opgenomen met het Ministerie
van Buitenlandse Zaken met het verzoek om een afspraak met minister Plouman te mogen maken.
En zo wordt op die vergadering van de 28e augustus allereerst het gereedkomen van de Platformfilm besproken die volgens plan als voorfilm gaat dienen op de informatieavond in de
Vredesweek over nucleaire ontwapening. Op 16 augustus hebben de Platformleden – voor zover
ze nog niet op vakantie waren – de film alvast kunnen bekijken in een van de commissiekamers
van het stadshuis. De reacties van de leden zijn zonder uitzondering enthousiast. Het tweeledige
doel van de film (werving van jongeren voor het Platformwerk en een historisch document over
25 jaar Platform Arnhem Mondiaal) komt naar hun mening goed uit de verf en de interviewdelen zijn goed gekozen. Door de combinatie met beelden uit de Slag om Arnhem krijgt de film
een indrukwekkende boodschap mee: vrede is niet iets dat bij verdrag wordt geregeld, maar een
zaak waaraan zonder onderbreking moet worden gewerkt.
Kleine wijzigingen en aanvullingen zullen nog door Frans Bernaerts van het mediabedrijf ControLuce worden aangebracht waarna de film begin september klaar is voor vertoning aan een
groter publiek.

Kernwapens? Nog steeds actueel!
En zo breekt 24 september aan, de dag waarop in Focus
Filmtheater het bezit van kernwapens centraal staat tijdens een debat over de voortgang van nucleaire ontwapening en waarbij de Platformfilm als voorfilm wordt
vertoond. Op de avond, georganiseerd door de stichting
Doca en de Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid (VAZ), zal
Karel Koster met een lange staat van dienst op het gebied van ontwapening, spreken over wat bereikt is op
dit terrein en vooral wat er nog moet gebeuren om de
wereld kernwapenvrij te maken. Uit het persbericht dat
het Platform onder de titel Kernwapens? Nog steeds
actueel! uitbrengt:
‘Onder dit motto stelt het Platform Arnhem Mondiaal in
de Vredesweek van 2013 het bezit van kernwapens ter
discussie.
In tal van landen in de wereld – ook in Nederland – liggen bij elkaar enkele tienduizenden kernwapens opgeslagen. Ongelukken en terroristische aanslagen zijn niet
uit te sluiten, terwijl de gevolgen van een dergelijke
ramp niet zijn te overzien.
Er is maar één oplossing voor dit probleem: wereldwijArnhem Mondiaal
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de ontmanteling van kernwapens en een verbod op de productie en opslag ervan!
Al enige tijd vindt in de hele wereld een campagne plaats om tot een verbod op kernwapens te
komen. Als bijdrage aan deze campagne organiseert het Platform Arnhem Mondiaal in samenwerking met Focus Filmtheater een informatie- en discussieavond over kernwapens op dinsdag
24 september a.s. in Focus Filmtheater Arnhem, Korenmarkt 42, 19.30 uur (entree € 4).
Op het programma staat een recente film over kernwapens van het ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), waarna Karel Koster (SP Wetenschappelijk Bureau, tevens
auteur van het boek Nucleaire ontwapening; nog steeds bittere noodzaak) een inleiding over
deze problematiek zal houden. Daarna is er gelegenheid voor reacties uit de zaal.’
Om de verrassing er nog even in te houden wordt de Platformfilm niet aangekondigd in het
persbericht. Bovendien wordt zo de focus volledig gericht op het onderwerp van de avond.

Inleiding filmdebat
Terwijl de stichting Doca zich wijdt aan het samenstellen
van een ‘special’ over kernwapens, buigt Bert Oostveen van
de Vredeswerkgroep Arnhem Zuid zich over een inleiding
die hij op de debatavond zal houden. Het levert een
doorwrocht stuk op:
‘Mijn naam is Bert Oostveen en ik ben lid van het Platform
Arnhem Mondiaal vanuit de Vredesbeweging IKV/Pax
Christi.
− Verleden week werd in het programma Reporter van de
KRO nog eens bevestigd dat er op vliegbasis Volkel nog
steeds 22 atoombommen liggen opgeslagen, die door de
F-16’s als vrije val-bom kunnen worden afgeworpen.
Oud-premier Lubbers zei daar onlangs nog over: ‘Ik
heb nooit gedacht dat die malle dingen daar nog steeds
zouden zijn, anno 2013’. In totaal liggen er in Europa
150 tot 200 van deze Amerikaanse B61 kernbommen.
− De Amerikanen hebben 507 miljoen euro uitgetrokken
voor de modernisering van de B61. In plaats van een vrije val-bom wordt het nu een geleide
bom met staartvinnen die zichzelf kan aandrijven en aansturen, en dus veel nauwkeuriger
is. Deze geleide atoombommen zouden dan – indien nodig – gelanceerd moeten worden
door de Joint Strike Fighter (JFS), als die een nucleaire taak krijgt.
− Op 11 juli heeft Kamerlid Raymond Knops van het CDA in Washington aan het Amerikaanse Congres een brief overhandigd, namens een meerderheid van de Tweede Kamer,
waarin gevraagd wordt om af te zien van de modernisering van deze B61 bommen.
− In het programma Reporter kwam ook aan de orde dat destijds door het regering Balkenende al akkoord is gegaan met deze modernisering, zonder dat de Tweede Kamer daarover –
ook niet vertrouwelijk – is geïnformeerd.
− Het dus onbegrijpelijk dat een meerderheid van het Nederlandse parlement aan het Amerikaanse Congres vraagt deze wapens niet te moderniseren, maar dat een eerdere Nederlandse regering daar al in het geheim mee heeft ingestemd. Ik dacht altijd dat het parlement niet
of niet volledig informeren als een politieke doodzonde werd beschouwd.
− Tegelijk met het aankondigen van een veel groter moderniseringsprogramma van 12 miljard dollar van Amerikaanse kernwapens (waaronder de B61 op Volkel) heeft de regering
Obama aangekondigd 400 miljoen dollar te gaan bezuinigen op non-proliferatieprogramma’s. Let wel, we hebben het hier over de Nobelprijswinnaar en zelfverklaard nucleair
ontwapenaar Barack Obama.
− En als Iran, dat de laatste jaren bijna volledig omsingeld is met Amerikaanse of Westerse
bases, mogelijk ook zou streven naar een kernwapen om zichzelf te beschermen, dan
schreeuwt het Westen hierover moord en brand. Op de conferentie Bridge tot the Future,
die afgelopen vrijdag in Arnhem is gehouden, vermeldde oud-premier Dries van Agt nog
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eens dat Israël beschikt over zo’n 200 bedrijfsklare atoombommen. En Israël mag dat wel,
ook al heeft het – net als India en Pakistan - het non-proliferatieverdrag niet ondertekend.
Daarom is het goed om ons weer eens te realiseren waar het nu eigenlijk om gaat bij het
gebruik van kernwapens. In Oslo kwamen in maart van dit jaar - op uitnodiging van de Noorse
minister van buitenlandse Zaken - 132 landen bijeen om te spreken over de humanitaire gevolgen van de inzet van kernwapens. Het Internationale Rode Kruis onderstreepte daar nog eens
op een niet mis te verstane wijze, dat in het geval van een nucleaire explosie, zij volstrekt niet in
staat zou zijn haar hulpverlenende werk op een adequate wijze uit te voeren.
We laten u daarom een kort filmpje zien van het ICAN, de International Campaign to Abolish
Nuclear Weapons. Dit filmpje is in Oslo op dezelfde conferentie voor het eerst vertoond. Sommige beelden zijn niet plezierig, maar geven wel de werkelijkheid weer. Nederlandse
organisaties die participeren in ICAN: IKV Pax Christi, Dutch Medical Association for Peace
Research - NVMP, Campagne Tegen Wapenhandel, Women’s International League for Peace
and Freedom (Netherlands), Pugwash, Tribunaal voor de Vrede, Burgemeesters voor Vrede.’

Verloop debatavond
Na de Platformfilm en de inleidende woorden van Ed Bruinvis en Bert Oostveen is het de beurt
aan Karel Koster om met behulp van een powerpoint-presentatie de stand van zaken toe te
lichten rond de wereldwijde campagnes om kernwapens terug te dringen. Dat de gevaren van
ongelukken, misbruik en hernomen modernisering zoals in de inleiding van Bert Oostveen al
aan de orde kwam, de wereld er alleen maar onveiliger op maken, is voor iedereen duidelijk.
Voor het Platform – en met name de twee organiserende Platformorganisaties Doca en VAZ –
zal dat aanleiding zijn om in het erop volgende jaar opnieuw de campagne tegen kernwapens te ondersteunen
zoals we in het volgende en laatste deel zullen zien. Voor
Karel Koster zal het een van zijn laatste publieke optredens zijn, hij overlijdt na een ziekbed op 18 juni 2015,
slechts 63 jaar oud.
Van dit laatste uiteraard nog geen idee hebbend, komt het
Platform op 2 oktober bijeen en wordt teruggeblikt op het
kernwapendebat: ‘Avond verliep goed, zowel inhoudelijk
als technisch. Ook de afspraken met Filmtheater Focus
gingen naar wens, Bert en Ed zijn voor de vertoning twee
keer langs gegaan voor proefprojectie. Karel Koster had
een sterk verhaal. Platformfilm als voorfilm viel in de
smaak. Opkomst viel met 20 bezoekers tegen. Publiciteit
was zoals gevreesd matig: klein stukje in de Gelderlander
en een paar regels in de agenda van de Arnhemse Koerier. Ed heeft Betty Jacobi erop aangesproken dat ze
verzuimd heeft om het persbericht op de gemeentepagina
van de Arnhemse Koerier te zetten. De griffie heeft het
persbericht op de weekagenda van raad en B&W geplaatst, maar dit heeft niet geleid tot bezoek
vanuit het gemeentebestuur.
Bert: de vertoonde film over kernwapens is gemaakt door het ICAN (International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons) waarin ook IKV Pax Christi vertegenwoordigd is. Krista ven Velzen
(voorheen lid Tweede Kamer voor de SP, thans werkzaam bij IKV Pax Christi) was bij het
filmdebat aanwezig en deelde pamfletten uit over de campagne tegen kernwapens. Bert had eerder al contact gehad met haar over eventuele deelname als spreekster, maar daar was op de
avond zelf geen ruimte voor in het programma. Zou wel kunnen in een follow-up.’
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Hoofdstuk 17

Knagend geweten
Bert Oostveen noemt in zijn inleiding tijdens het filmdebat – zie het vorige hoofdstuk – de conferentie Bridge tot he Future, die vier dagen eerder in Burgers’ Zoo is gehouden. Deze conferentie wordt elk jaar georganiseerd rond een thema dat direct dan wel indirect verband houdt
met oorlog en vrede en vindt plaats in de week dat de herdenkingen van Market Garden
(decodenaam voor de luchtlandingen die moesten dienen om
de Rijnbrug bij Arnhem te veroveren) plaatsvinden.
Het thema voor de editie van 2013 – de achtste conferentie
sinds de start van het evenement in 2006 – luidt Knagend geweten en het programma van die 20e september wordt aangekondigd in het weekblad Arnhemse Koerier van 11 september
2013. Journalist Herman Spinhof: ‘Wat knaagt is onze omgang
met de natuur en onze onmacht duurzame vrede in conflictgebieden tot stand te brengen. Wouter van Dieren, Jeroen van
der Sluijs, Dries van Agt en Yvette Foliant verhalen over hun
persoonlijke verhouding met deze thema’s, vertelt voorzitter
Dick van der Meer van de organiserende stichting Bridge to
the Future: ‘Alle inleiders hebben we bezocht en gevraagd om
hun betrokkenheid te belichten. Van Agt heeft ervaren wat
voor onrecht er heerst in de door Israël bezette Palestijnse gebieden. Jeroen van der Sluijs geeft aan dat het gebruik van
pesticiden tot een wereldcrisis kan leiden als er geen maatregelen genomen worden. Wouter van Dieren was al bij het bekende manifest van de Club van
Rome betrokken dat in 1972 werd gepubliceerd onder de titel ‘De Grenzen aan de groei’. En
legerkapitein Yvette Foliant vertelt over haar ervaringen in het conflictueuze Afghanistan.’
Oorlog, vrede en vrijheid. ‘Zal er ooit vrede zijn? En moet je dan dit zomaar laten gebeuren?’
Voor Dick van der Meer zijn deze vragen de motor voor zijn inzet om bij culturele instellingen
activiteiten rond het thema oorlog en vrede te bevorderen. Dit jaar ondersteunt de stichting de
danscreatie van Introdans: Oorlog & Vrede (21 en 22 sep-tember Schouwburg Arnhem). En het
theaterstuk Post Mortem van Oostpool in de steenfabriek Meinerswijk (18 tot 29 september).’
De conferentie wordt afgesloten met een optreden van Freek en Hella de Jonge en wordt uiteraard ook vanuit het Platform bijgewoond. Op de Platformvergadering van 2 oktober wordt door
Bert Oostveen van Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid) verslag gedaan van de bijeenkomst.
Tussen ‘ecocide’ en ‘genocide’
Onder deze kop doet ook journalist Harry van der Ploeg in het dagblad de Gelderlander van 21
september 2013 verslag van de conferentie, maar zijn toon is heel anders dan die van Platformlid Bert Oostveen: ‘Oude mannen herdenken op vrijdagavond 20 september 2013 bij het Airborneplein in Arnhem hun doden. Verderop, in de conferentiezaal van Burgers’ Zoo, bespreken
mensen uit de samenleving van nu de toekomst in de nieuwe eeuw, ver na de Slag om Arnhem.
De vooruitzichten zijn niet al te best. Het lijkt bijna alsof verschillende sprekers van de conferentie ‘Bridge to the Future’ nu al de doden van de toekomst herdenken.’
Na deze sombere inleidende zinnen, laat de verslaggever de vier sprekers aan het woord die
inderdaad weinig optimistische feiten hebben te melden, maar wel hun inzet voor ‘een betere
wereld’ illustreren aan de hand van wat dankzij hun betrokkenheid in gang is gezet.
‘Wouter van Dieren, lid van de Club van Rome, schetst de dreigende klimaatramp. ‘De temperaturen rond de evenaar stijgen tot zestig of tachtig graden Celsius in 2200. In de rest van de
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wereld wordt het nooit meer kouder dan twaalf graden. Tegen die tijd zijn er alleen nog maar
groene plekken op Nova Zembla en Nieuw-Zeeland.’ Hij toont het wrakke bouwsel van de Toren
van Babel op een schilderij van Pieter Breughel. ‘Kijk wat een bedrijvigheid daar op de tweede
verdieping. Daar zetelt het Centraal Planbureau. Verderop heerst spraakverwarring onder
economen.’
Universitair hoofddocent Nieuwe Risico’s Jeroen van der Sluijs bespreekt het gebruik van pesticiden in veredeld zaad als de nieuwe pest van de wereld. Bijen sterven uit in de stofwolken die
ontstaan tijdens het zaaien ervan, het voedsel van mensen zit er inmiddels vol mee. In de verte
lijkt het spul zelfs op Sarin, onderdeel van gifgas waarmee onlangs mensen zijn vermoord in
Syrië. Van der Sluijs hekelt het uitblijven van een verbod op de middelen. Hij wijst op een tegencultuur van juristen die dit en de rest van ons onverantwoord handelen aan willen pakken met
de introductie van het begrip ‘ecocide’ naast ‘genocide’ als misdaad tegen de mensheid.
Oud-premier Dries van Agt is intussen teleurgesteld in zijn beloofde land. Hij geeft toe dat
schuldgevoel rond de Holocaust hem jarenlang heeft verhinderd om de schendingen van mensenrechten van Israël tegen de Palestijnen te erkennen. Hij wil dat er een einde komt aan de
vrijstelling voor invoerrechten van producten uit Israël. Hij wil ook dat Europa een visumplicht
instelt voor Israëlische producten om de regering tot echte onderhandelingen te dwingen.
Kapitein Yvette Foliant hekelt de opgeklopte campagnes van de Verenigde Naties voor vrouwenrechten in Afghanistan. Vanuit het westen opgelegde emancipatie werkt niet, betoogt ze. ‘Je
hebt het over een land waar de vingers van vrouwen tot voor kort werden afgehakt als ze gelakt
waren.’
Het zijn Freek de Jonge en zijn partner Hella die de bijeenkomst afsluiten door het publiek te
wijzen op de noodzaak moedig te zijn en je niet te laten leiden door angstgevoelens.
‘Cabaretier Freek de Jonge heeft enig medelijden met de zaal. Even lachen kan geen kwaad,
oppert hij: ‘Als je alle ellende hebt gehad op het journaal krijg je bij RTL4 en NOS ook nog dat
weerbericht waarin ze ons toespreken als een stel kleuters. Mensen, ga actievoeren, stuur emails. Wij eisen een weerbericht met uitleg van drie, vier minuten over hoe we erbij staan met
het wereldklimaat. Weg met dat geleuter.’
Actievoeren doen de twaalf Platformorganisaties al jarenlang, zowel als zelfstandige groep als
in Platformverband. Maar tot het organiseren van een conferentie van het niveau van Bridge to
the Future is het Platform nooit gekomen en in stilte wordt dat binnen het Platformbestuur betreurd. En het is zowel leden als bestuur duidelijk dat met de geringe menskracht en de uitblijvende verjonging van de aangesloten organisaties, dat niveau ook niet meer zal worden gehaald. Het zal blijven bij kleinschalige acties en evenementen als de Vrede Express, Wereldarmoededag en een jubileumfilm.

Fair Trade-scholen en Energiemarkten
In diezelfde septembermaand vinden echter activiteiten plaats die de moed erin houden. Zo
kondigt dagblad de Gelderlander in zijn editie van 30 september 2013 aan dat het Montessori
College aan de Utrechtseweg als eerste school in Arnhem het predicaat Fair Trade-school krijgt
toegewezen. Verslaggeefster Brechtje
van Dam: ‘Wethouder Henk Kok plakt
deze week een bordje op het Montessori
College om de school officieel uit te
roepen tot ‘Fairtrade School’.
Dat betekent dat de school aan drie criteria voldoet. De school moet Fairtrade
producten gebruiken, hierover communiceren en activiteiten organiseren om Fairtrade onder
de aandacht te brengen, bijvoorbeeld in de lessen.
Gebruikt het Montessori College alleen producten die verkregen zijn door eerlijke handel? Dat
blijkt mee te vallen. ‘Fairtrade worden is niet zo ingewikkeld’, vertelt directeur Berni Drop. ‘Als
je eerlijke koffie en thee schenkt ben je al een heel eind. Ik snap niet waarom andere scholen
niet ook Fairtrade worden.’
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Toch komt er dus meer bij kijken. De school geeft onder meer via Facebook informatie over
Fairtrade en duurzaamheid en er worden acties gehouden. In januari maakten leerlingen bijvoorbeeld een Fairtrade lunch voor docenten. Verder gaat het er op het Montessori College
heel gewoon aan toe, erkent Drop. In de kantine zijn Marsen en Snickers te koop, net als in elke
Nederlandse schoolkantine. ‘Die hebben het UTZ-kenmerk, wat een garantie is voor eerlijke
handel’, zegt de directeur. Zo mogen ook Hertog Jan-pilsjes bij de docentenborrel Fairtrade
heten. Volgens Drop zouden alle scholen Fairtrade moten worden. ‘Het is niet alleen goed voor
de wereld, het is ook nog heel gemakkelijk.’
En zo opent de stichting EcoVrede op 7 september in het kantorencomplex aan het Gildemeesterplein een boekenafdeling, waar mensen hun boeken kunnen brengen en ervoor in ruil boeken
uit mee naar huis mogen nemen. En zo wordt op 12 september op het Kema-terrein (sinds een
paar jaar Arnhems Buiten geheten) een workshop te volgen over lokale energieopwekking, vindt
er op 13 september in Bezoekerscentrum Sonsbeek de jaarlijkse uitreiking van Het Groene Lintje plaats (een initiatief van GroenLinks-Arnhem) en vindt er op 18 september op het Kerkplein
een informatiemarkt plaats rond duurzame gebiedsontwikkeling en lokale duurzame energie,
georganiseerd door de gemeente Arnhem en
waaraan ook deelgenomen wordt vanuit het Platform.
Een dag later is er in Bezoekerscentrum Sonsbeek een informatiebijeenkomst over warmtekrachtkoppeling en op 26 september, opnieuw in
Burgers’ Zoo, een energiecongres.
Tussendoor vindt dan op 17 september in het
stadhuis ook nog voor de eerste keer in Nederland de Kinderklimaattop plaats.
Al die initiatieven samen, soms mèt maar vaker
zonder steun van het gemeentebestuur, geven
Duurzaam leven, Kerkplein Arnhem
voedsel aan de visie dat elke maatschappelijke
18 september 2013 (foto Doca)
verandering ten goede in het klein begint. En dat
het de betrokkenheid en het enthousiasme van kleine groepen mensen zijn die op den duur toch
het verschil maken.
En zo lopen in deze septembermaand van het jaar 2013 de emoties door elkaar, van treurig en
pessimistisch tot hoopvol en optimistisch en is het ook voor de Platformleden de opgave om –
hoe beperkt de middelen steeds meer worden – toch voor een veelbelovende toekomst te gaan.

Hoofdstuk 18

Brief aan de plaatselijke politiek
Omdat de vertoning van de Platformfilm tijdens de Vredesweek goed is gevallen bij een klein
publiek, komt er schot in het plan om een jubileumfeest te organiseren. Daar kan de film namelijk opnieuw worden vertoond en als kapstok dienen om de campagne tegen kernwapens over
het voetlicht te brengen voor een hopelijk groter publiek. Het voorstel om een dergelijke followup nog in het jaar 2013 te organiseren, blijkt door tijdgebrek niet haalbaar en wordt verschoven
naar het begin van het nieuwe jaar. De avond kan dan ook breder worden opgezet en tevens als
jubileumfeest worden gepresenteerd.
Bovendien staan voor oktober nog de organisatie van Wereldarmoededag en voor november een
bijeenkomst rond Cities for Life op het programma.
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Brief aan politieke partijen
Ook wordt voorrang gegeven aan de eerder gemaakte afspraak om de plaatselijke politiek te
benaderen met het verzoek de vier beleidsterreinen van het Platform een plaats te geven in de
verkiezingsprogramma’s. Daartoe stuurt voorzitter Ed
Bruinvis op 8 oktober een brief aan de fracties met de
volgende tekst:
‘Terwijl u druk bezig bent om het verkiezingsprogramma
van uw partij voor de raadsverkiezingen van volgend jaar
af te ronden, willen we als Platform Arnhem Mondiaal bij
u graag aandacht vragen voor een belangrijk maar vaak
vergeten onderdeel van dat programma.
In enkele gevallen zochten we al eerder persoonlijk contact, maar het lijkt ons goed om u in deze fase van uw
werk nogmaals schriftelijk te attenderen op het belang van
een passage over de plaats en rol van Arnhem in de
globale samenleving.
Arnhem is meer dan ooit op allerlei manieren verbonden
met de wereld. Ondernemers uit onze stad doen zaken in
andere werelddelen, burgers bezoeken familieleden of
houden vakantie in verre landen en zo zijn er nog allerlei
andere globale netwerkrelaties op te noemen. Ook contacten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, vrede en mensenrechten horen daarbij.
Talloze Arnhemmers steunen individueel of groepsgewijs projecten in ontwikkelingslanden.
Onze stad is al enige jaren Millenniumgemeente en Fair Trade Gemeente en het stadsbestuur
heeft zich voorgenomen om serieus werk te maken van enkele van de door de Verenigde Naties
vastgestelde Millenniumdoelen. In 2015 eindigt de eerste fase van dat Millenniumprogramma.
Als Platform Arnhem Mondiaal waren en zijn wij nauw betrokken bij de pleitbezorging voor en
de uitvoering van de Millenniumdoelen in onze stad en onder haar burgers. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u in uw verkiezingsprogramma enkele zinnen wilt wijden aan dit
onzes inziens onmisbare aspect van eigentijdse ‘glocale’ politiek. Zelf zijn wij druk bezig om in
de aanloop naar de verkiezingen een discussieavond over dit thema te organiseren, waarvoor
we alle politieke partijen graag zullen uitnodigen. Wij achten het van groot belang dat Arnhem
ook in de volgende fase van het Millenniumprogramma zal blijven meedoen en daar ook in de
komende raadsperiode middelen en menskracht (gemeentelijke Millenniumcoördinator) voor
beschikbaar blijft stellen.
Uiteraard is het Platform bereid om over deze zaak verder met u van gedachten te wisselen. Wij
wijzen u ook graag op onze website arnhemmondiaal.nl waar u informatie vindt over de activiteiten van ons Platform en over de Millenniumdoelen.
Wij wensen u succes bij de verdere afronding van uw programma.’

Reactie gemeente Arnhem
Op de brief van de Platformvoorzitter komt de volgende dag al een bericht van ontvangst, opgesteld door Merle Brands, managementassistente bij de gemeente Arnhem: ‘Hierbij bevestigen
wij de ontvangst van uw brief van 8 oktober 2013 inzake Millenniumdoelen meenemen in partijprogramma’s m.b.t. Partijverkiezingen 2014. De brief is op 8 oktober 2014 door ons ontvangen.
Uw brief is ingeschreven onder nummer 2013-10-00665 en is in behandeling bij de afdeling
Omgevingskwaliteit, Cluster Beleid en Regie.
Naar verwachting ontvangt u uiterlijk op 19 november 2013 een reactie. Voor eventuele vragen
kunt u zich wenden tot Betty Jacobi, doorkiesnummer 5610.’
Vragen heeft het Platform op dat moment niet aan de gemeentelijke Millenniumcoördinator
Betty Jacobi, maar zij aan het Platform evenmin en een reactie van haar kant op de Platformbrief van 8 oktober komt er ook niet. Ook de fracties van de partijen reageren niet op het in de
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brief geformuleerde voorstel. Toch zal het Platformbestuur het er ook ditmaal niet bij laten zitten zoals we in een volgend hoofdstuk zullen zien.

Hoofdstuk 19

Wereldarmoededag en Fair Trade Week
Onder de kop ‘Aandacht voor voedseltekort en armoede’ kondigt weekblad Arnhemse Koerier
op 16 oktober 2013 de activiteit rond Wereldarmoededag en Wereldvoedseldag aan: ‘Zaterdag
19 oktober van 12-16 uur wordt op de Jonas Daniël Meijerplaats (achter de Grote of Eusebiuskerk, ter hoogte van de Kerkstraat en Koningstraat) een manifestatie gehouden om de onderwerpen voedsel, armoede in Arnhem en elders onder de aandacht te brengen. Kom langs en laat
u informeren wat u zelf kunt doen!
Aan deze manifestatie werken mee: Wereldwinkel Arnhem, Fair Trade Gemeente Arnhem,
Stichting Arnhem-Lima, Raad van Kerken Arnhem, Platform Arnhem Mondiaal, Stichting
EcoVrede, Arnhem Millennium Gemeente en de werkgroep Verzet tegen Armoede.
De manifestatie staat in het teken van Wereldvoedseldag op 16 oktober en Wereldarmoededag
op 17 oktober. Deze twee dagen zijn door de Verenigde Naties erkend om aandacht te vragen
voor de onrechtvaardige verdeling van voedsel en het onrecht dat mensen wordt aangedaan
wanneer ze door onvoldoende inkomen uitgesloten worden van deelname aan deze maatschappij.’
De aankondiging in de krant is gebaseerd op het persbericht dat de in het artikel genoemde organisaties hebben uitgebracht, een tekst die onderhand standaard is geworden bij de voorbereiding
van deze jaarlijkse activiteit. Ook het programma in het persbericht wijkt niet af van voorgaande
edities: ‘Voorbijgangers krijgen een Fair Trade chocolaatje aangeboden en een boekje met
daarin achtergrondinformatie en een bon om in de stad een gratis kopje Max Havelaar koffie te
drinken. Bezoekers aan de twee kramen kunnen informatie opdoen en spreken met vrijwilligers
die zich al hard maken tegen voedselongelijkheid en armoede, wereldwijd maar ook in Arnhem.’
Al eerder hebben de organisatoren aangegeven
dat deze ‘herhaling van hetzelfde’ de energie
wat dreigt weg te nemen, maar – zoals in een
eerder hoofdstuk al aan de orde kwam – tot een
alternatieve opzet komt het niet. In de
Platformvergadering van 6 november, die als
unicum bijgewoond wordt door alle Platformleden en waarin bovendien namens de gemeente contactambtenaar Gemmy Hermsen aanwezig is om kennis te maken met de leden, wordt
teruggeblikt op de activiteit: ‘Gelukkig beter
weer dan verleden jaar. Ondanks dat er veel
mensen aanwezig waren bij de ‘Omarming van
de Eusebiuskerk’ zijn er toch beduidend minder
Wereldarmoededag 2013 (foto Doca)
boekjes uitgedeeld. De 200 die over zijn willen we
volgend jaar gebruiken. Bert heeft een brief naar de gemeente gestuurd met de vraag of zij het
pleintje bij het Rozet ook als een ideële standplaats kunnen aanwijzen, zodat we daar volgend
jaar (zaterdag 18 oktober) kunnen staan met de kramen.
De Bucket Percussie blijft een publiekstrekker. RTV-Arnhem heeft weer een leuke filmopname
gemaakt en in diezelfde week hadden Jeanne en Bert daar ook al een radio-interview gehad in
hun programma ‘Arnhem Actueel’ Ook de bijdrage van Nelleke Wijngaards en Bert aan de
OLGV-viering op 13 oktober in de Walburgiskerk werd positief beoordeeld. Als we in het ver-
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volg de kopij voor de Gelderlander ook naar Berry van Helden sturen, is de kans groter dat zij
daar iets mee doen.
Syne stelt voor om bij de kramen ook een zitje of afgeschutte ruimte te maken. Het is nu zo’n
grote open (en vaak winderige) plaats. Goed idee, maar als je daar ook koppen koffie uitdeelt,
eerst bekijken of dat niet conflicteert met Dudok of Arnhems Meisje.’
Dat er dit jaar wat meer aandacht vanuit de lokale media voor de actiedag is geweest, wordt
door de organisatoren, zoals te lezen is, zeer op prijs gesteld en sterkt hen in hun besluit om die
activiteit in 2014 opnieuw te houden.

Dwars
Wat de inzet van de werkgroep misschien versterkt zou
kunnen hebben is deelname aan de actiedag door Dwars,
de jongerenorganisatie van GroenLinks. Door dan ook de
link te leggen met de Platformbrief van 8 oktober waarin
bij de plaatselijke politiek aangedrongen is om (onder
meer) ontwikkelingsvraagstukken op te nemen in de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart
2014, had Wereldvoedseldag 2013 mogelijk meer politiek
effect gehad.
Dwars landelijk brengt namelijk op deze dag een persbericht uit waarin de organisatie aandacht vraagt voor het
voedselprobleem afgezet tegen de enorme voedselverspilling die tegelijkertijd plaatsvindt: ‘In Nederland gooien
wij samen iedere dag 10 miljoen boterhammen weg! Dat
zijn ongeveer 400.000 hele broden. Terwijl er elders op
de wereld 925 miljoen mensen met honger naar bed gaan.
Een wrede paradox waar wij u vandaag, op Wereldvoedseldag, graag meer over vertellen.
De cijfers over voedselverspilling liegen er niet om.
Volgens de Europese Commissie wordt in Europa ieder jaar de helft van het nog eetbare en
gezonde voedsel weggegooid door huishoudens, supermarkten, restaurants en elders in de voedselketen. En dat terwijl er in Europa nog steeds 16 miljoen mensen afhankelijk zijn van voedselhulp. In Nederland maken 70.000 gezinnen iedere week gebruik van de Voedselbank. Anderzijds
gooien we in Nederland ook massaal houdbaar voedsel in de prullenbak: 38% van de rijst, 23%
van de pasta en ook 23% van de aardappelen wordt niet opgegeten maar weggegooid.
Hartstikke zonde natuurlijk, want zo gooien we jaarlijks per huishouden € 305 weg.
Veel voedsel komt nooit op het bord terecht omdat het over de houdbaarheidsdatum gaat
voordat het gebruikt kan worden. Maar 5 tot 10% van ons voedsel komt niet eens in aanmerking
voor de verkoop omdat het er niet mooi genoeg uitziet! Hartvormige tomaten of kromme komkommers voldoen niet aan de ‘cosmetische eisen’ en gaan zonder pardon de afvalbak in.’
De jongeren van Dwars roepen op om voedsel op maat in te kopen en in afgemeten porties te
koken zodat geen overschotten ontstaan en om voedsel bovendien slim in te ruimen na aankoop
zodat geen bederfbare waar achter andere artikelen in de koelkast komt te staan waar ze te laat
gevonden wordt.
Dagblad Trouw besteedt op 16 oktober 2013 aandacht aan de oproep van Dwars. Onder de kop
‘Supermarkt moet verspilling melden’ schrijft verslaggever Bart Zuidervaart: ‘De Nederlandse
supermarkten moeten bekendmaken hoeveel voedsel zij weggooien. In hun jaarverslagen dient
te staan welke hoeveelheden zuivel, kaas, brood, vis en vlees is verspild. GroenLinks dient vandaag op Wereldvoedseldag, een initiatiefwet in waarin de plicht voor supermarkten om voedselverspilling te melden, is opgenomen.’
Bij de indiening van de initiatiefwet rekent GroenLinks op steun van de PvdA en ChristenUnie,
maar die steun telt uiteraard te weinig Kamerleden om tot een meerderheid in het parlement te
komen. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie van de
supermarkten verklaart zich meteen tegen het idee omdat het papieren rompslomp vreest en
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wijst er volgens Trouw op dat veel supermarkten zich van het probleem bewust zijn en zelf al
werken aan minder verspilling. Wanneer vervolgens staatssecretaris Sharon Dijksma geheel in
de lijn van het liberale kabinetsbeleid op de taak wijst die de sector zelf heeft om een en ander
beter te reguleren, wordt het duidelijk dat de wet geen schijn van kans maakt.

Fair Trade Week
Een zijspoor van het voedselprobleem komt in diezelfde maand aan de orde wanneer de gemeente Arnhem een hele pagina in weekblad Arnhemse Koerier wijdt aan de Fair Trade Week
van 26 oktober tot 3 november. Mag de actiedag rond Wereldarmoededag en Wereldvoedseldag
twee weken eerder, en georganiseerd door een keur aan Arnhemse organisaties, nauwelijks
steun van gemeentewege hebben gekregen, de Fair Trade Week wordt daarentegen publicitair
fors door de gemeente ondersteund. Uit de Arnhemse Koerier van 30 oktober 2013: ‘Van 26
oktober tot en met 3 november staat alles in het teken van Fairtrade. Tijdens de week van de
Fairtrade wordt Nederland geprikkeld om
Fairtrade producten op de boodschappenlijst
te zet-ten. Moeilijk is dit niet want er liggen
steeds meer Fairtrade producten in de schappen van de winkels, van koffie en thee tot
Fairtrade kleding en speelgoed. Tijdens de
Fairtrade Week zijn diverse Fairtrade producten in de aanbieding bij supermarkten.
Daarnaast start op televisiezender 24Kitchen
een nieuw Fairtrade kookprogramma ‘Fair
Play’ en ontvangen Nederlandse huishoudens
vanaf 28 oktober de Fairtrade Week actiefolder in de bus met mooie Fairtrade aanbiedingen bij diverse supermarkten. Ook Karen’s kledingruilbeurs staat deze keer in het teken van
de Fairtrade Week.’
De gemeente Arnhem draagt op deze actiepa-gina haar Fair Trade-imago met verve uit en laat
ook een achttal Arnhemmers met een one liner aan het woord waarmee de lezer tot een
kritischer koopgedrag moet worden aangezet. Maar ook de Werkgroep Fair Trade Gemeente
Arnhem blijkt als zovele welzijnsorganisaties binnen en buiten de stad met opvolgingsproblemen te kampen, want sinds Yvonne Renckens in november 2011 is gestopt met haar
voorzitterschap van de werkgroep, heeft zich nog steeds geen opvolger gemeld. Ook anderszins
lopen de ontwikkelingen binnen de werkgroep niet helemaal volgens wens, maar het zal pas tot
april 2014 duren voordat een nieuwe manier van aan de weg timmeren zal worden ontwikkeld.
Dan zal de stichting ook zijn naam wijzigen in Stichting Fairtrade Arnhem.

Hoofdstuk 20

Cities for Life 2013
Op de Platformvergadering van 6 november is het programma voor de vijfde Arnhemse editie
van Cities for Life gereed, zo blijkt uit het verslag van die avond: ‘De bijeenkomst vindt plaats
op vrijdag 29 november om 19.00 uur in het auditorium van Rozet. Theatergroep Ooit geeft
daar een voorstelling over het thema ‘Eerwraak’.’ Opgestart in 2008 (de editie van 2011 is vanwege organisatorische problemen niet doorgegaan), blijkt deze campagne ondanks een beperkt
aantal deelnemers toch in staat om diversiteit in het programma aan te brengen. Bovendien
slagen de organisatoren er ook nog steeds in om inzet van buiten de directe kring te realiseren.
Of het nu om scholieren of een muziekgroep gaat of in dit geval om een theatergezelschap.
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Klaas Touwen, predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente, en Johannes Kon, bestuurslid
van het Platform maar tevens voorzitter/secretaris van de Raad van Kerken Arnhem, zijn daarbij
de trekkers. En dankzij de steun van de gemeente Arnhem, waar wethouder Henk Kok zich hard
maakt voor de jaarlijkse samenkomst, lukt het ook steeds opnieuw om gemeentelijke faciliteiten
te benutten bij het organiseren van de bijeenkomst. Ook dit jaar weer wordt een persbericht
uitgebracht waarin de lezers wordt opgeroepen om deel te nemen aan de samenkomst. Ditmaal
dus in het auditorium van Rozet, het splinternieuwe gebouw dat op 1 september 2013 werd
geopend en waarin zowel de centrale bibliotheek als het Erfgoedcentrum, de Volksuniversiteit
en andere culturele instellingen zijn ondergebracht (overigens zal prinses Beatrix het gebouw
pas op 10 december 2013 officieel openen).
Uit het persbericht van Cities for Life 2013 dat weekblad Arnhemse Koerier op 20 november
overneemt: ‘Eind november worden in ruim 1.650 steden verspreid over 89 landen manifestaties tegen de
doodstraf gehouden. Ook de stad Arnhem is zes jaar
geleden toegetreden tot deze Cities for Life. Op vrijdag
29 november vindt de Arnhemse manifestatie plaats
bovenin Rozet, Kortestraat 16. Het programma van dit
jaar brengt het thema van de doodstraf heel dichtbij:
niet alleen als een politieke kwestie op andere continenten, maar als een familiaire werkelijkheid: eerwraak is een verschrikking die in verschillende culturen vooral vrouwen wordt aangedaan.’
Met deze laatste toevoeging is ook de deelname aan
het programma van de theatergroep Ooit verklaard,
maar laten de organistoren bovendien zien dat de jaarlijkse invulling van de campagne variabel is waarmee
het vervallen tot een stramien wordt voorkomen.
Voor de afwisseling treedt namens het gemeentebestuur ook een andere wethouder op als vertegenwoordiger van de gemeente op met een toespraak: Luuk van Geffen, de wethouder met integratie en
welzijn in zijn portefeuille. Ook geen toeval natuurlijk gezien de aard van het programma.
Verder spreken Klaas Touwen zelf en Sanne Zwaga namens het Humanistisch Verbond Arnhem
de bezoekers toe.
Wanneer de Platformleden op 11 december voor het laatst in 2013 in vergadering bijeen zijn,
wordt kort terugblikt op de manifestatie in Rozet: ‘Bert en Johannes zijn beiden enthousiast
over het programma met goede presentaties en enkele boeiende gesprekken. Wel erg jammer
dat er zo weinig belangstelling (ongeveer twintig personen) was. Irene zegt wat te zijn afgeschrikt door de aankondiging over eerwraak. Kees stelt voor om bij een volgende gelegenheid
er bij betrokken organisaties op aan te dringen eigen kaderleden te manen: het gaat hier immers om zoiets als ‘bijscholing’. Die suggestie wordt overgenomen.’

Andere zaken
Behalve een terugblik op de Cities for Life-activiteit komen de leden op deze decembervergadering ook te spreken over andere gezamenlijke activiteiten die op de rol staan.
Zo is burgemeester Herman Kaiser (CDA) op 19 augustus aangetreden als opvolger van Pauline
Krikke die haar termijn heeft uitgezeten en haar carrière in 2014 voortzet als algemeen directeur
van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.
Om kennis te maken met de nieuwe burgemeester en hem enigszins wegwijs te maken op het
brede terrein van de vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking in Arnhem, hebben de
bestuursleden van het Platform Johannes Kon en Ed Bruinvis op 12 november een gesprek met
hem in het stadhuis. Maar behalve een kennismaking is nog een aanleiding tot dat gesprek zo
melden de notulen van de decembervergadering: ‘Burgemeester Kaiser toonde zich in het gesprek dat Johannes en Ed met hem in november hadden, geneigd tot een officiële uitnodiging
van minister Ploumen, maar wil de schijn vermijden dat het een bijeenkomst wordt in het kader
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van partijpolitiek (gemeenteraadsverkiezingen in maart). Wat hem betreft liever een bezoek na
de collegevorming. Wat doen we wanneer de reactie van B&W op onze brief van 26 november
uitblijft of negatief is?
Consequentie van het gesprek met Kaiser is dat bij een eventuele afwijzing van onze plannen
door B&W de vraag naar ons terugkomt: dan moeten we het zelf doen en kunnen vermoedelijk
niet van gemeentehuis gebruik maken. Kees zal secretariaat van minister Ploumen op de hoogte
brengen van wijziging en verloop van onze plannen.
Om te voorkomen dat onze brief in gemeentelijke bureaucratie blijft hangen, worden enkele
aanmoedigingsacties afgesproken: Ed zal Rinus Baak (griffie) benaderen en voortgang bepleiten. Johannes zal wethouder Henk Kok briefen. Op onze vergadering van 22 januari 2014
bezien we hoe het ermee staat.’
Hoe het ermee staat zal in een volgend hoofdstuk aan de orde komen, net als de inhoud van de
brief aan B&W zelf waarin de oproep (niet voor het eerst) vervat ligt om de campagne Mayors
for Peace van gemeenteweg te ondersteunen.
In de decembervergadering komt ook een heel ander initiatief aan de orde, waarmee teruggegrepen wordt op een gezamenlijke actie van het vorige jaar: ‘De stichting Lava (waarmee we in
2012 hebben samengewerkt in het kader
van de Vrede Express) heeft ons benaderd met een verzoek tot deelname aan
een nieuw project: de Democratiefabriek
(zie de bijlage bij de agenda voor deze
vergadering). Doen we mee? En wie wil
dan? Bert, Ed, Kees en misschien Syne
zijn beschikbaar voor hand- en spandiensten. Ed zal dat doorgeven aan Lava –
met de suggestie om Rozet te benaderen voor de tentoonstelling.’
Het zal inderdaad in 2014 komen tot een nieuw samenwerkingsproject tussen Platform en
stichting Lava, alleen niet in het cultureel centrum Rozet, maar in de Walburgiskerk.
Inmiddels heeft Stichting Doca weer een deel voltooid van de geschiedschrijving van het
Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk: deel XI (1996-1997), waarvan ter vergadering de
kopieën worden uitgedeeld. Maar opnieuw ook zal de stichting moeten constateren dat respons
van de leden op de veertien hoofdstukken uitblijft (met uitzondering van de al eerdergenoemde
Irene Peters van de Stichting Voor Actieve Geweldloosheid die trouw aantekeningen maakt in
het manuscript).
Eveneens aan de weg timmerend in deze laatste maanden van 2013 is de stichting EcoVrede die
de Platformleden uitnodigt op het kantoor om te discussiëren over een alternatief voor geld als
ruilmiddel. Uit de notulen van de decembervergadering: Bert, Irene, Will, Ed, Johannes, Syne
en Nelly hebben op 20 november de vervolgdiscussie bij EcoVrede bijgewoond over geldvrije
maatschappelijke systemen. Syne heeft een rondleiding door het pand gegeven waar een en ander al in praktijk wordt gebracht en Ed heeft wat verteld over de voetangels en klemmen in het
LETS-systeem. Bert dankt Syne en Nelly nogmaals voor de ontvangst met de vele hapjes. Vanuit
de vergadering wordt gevraagd naar mogelijk vervolg. Syne zal zich erover buigen.’
Tot dat gevraagde vervolg zal het niet meer komen, maar de ideeën zullen in een later stadium –
in de beleidsdiscussie binnen het Platform die in 2015 wordt gehouden namelijk – terugkomen.
EcoVrede zelf zal echter met een keur aan activiteiten laten zien dat er naar de mening van de
organisatie wel degelijk perspectief is op het gebied van geldvrije maatschappelijke systemen,
zo melden de notulen van de decembervergadering: ‘Syne: Kortgeleden kon een bus worden
aangeschaft voor vervoer van allerlei materiaal en groenten. De organisatie is dringend op
zoek naar ruimte, hetzij in de vorm van een grote nieuwe accommodatie, hetzij in de vorm van
enkele dependances. Er is veel aanbod van meubelen, kleding, groenten en fruit en brood. Syne
roept ons op om potentiële klanten hierop attent te maken. Van meerdere kanten worden suggesties gedaan voor onderzoek naar mogelijke ruimten. Johannes gaat op zoek naar een mogelijk bestaand gemeentelijk overzicht.’
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Hoofdstuk 21

Brief aan de burgemeester
In het vorige hoofdstuk is de brief van 26 november 2013 aan de orde gekomen die door het
Platformbestuur aan het college van B&W van Arnhem is geschreven naar aanleiding van de installatie van Herman Kaiser als de nieuwe burgemeester van de stad. Uit de brief aan het college:
‘Naar aanleiding van het onderhoud dat Johannes Kon en ondergetekende, beiden bestuurslid
van het gemeentelijk Platform Arnhem Mondiaal, op 12 november jl. hadden met burgemeester
Kaiser, wend ik mij – mede op zijn advies – schriftelijk tot u.
De burgemeesters van Groningen, Wassenaar, Bunnik en Capelle aan den IJssel hebben in september van dit jaar een klemmend beroep gedaan op de burgemeesters van Nederlandse gemeenten om zich aan te sluiten bij de campagne Mayors for Peace.
In een gezamenlijk rondschrijven stellen zij: ‘Burgemeesters dragen verantwoordelijkheid voor
de veiligheid van hun burgers. Op grond van die verantwoordelijkheid, en niet zozeer op grond
van hun politieke overtuiging, is onder hen op mondiale schaal een beweging op gang gekomen. Zij vinden elkaar in hun gedeelde bezorgdheid over de nog immer bestaande nucleaire bewapening.’
Tijdens het gesprek met de heer Kaiser is een kopie van deze brief door ons overhandigd.
Inmiddels nadert het aantal burgemeesters dat de campagne met hun handtekening heeft onderschreven de 6.000. In Nederland hebben tot op heden
106 burgemeesters getekend voor een kernwapenvrije wereld, waaronder ook voormalig burgemeester
Pauline Krikke.
De reden voor het Platform Arnhem Mondiaal om
burgemeester Kaiser te vragen de handtekening van
zijn voorgangster te bevestigen, is gelegen in het feit
dat er op regeringsniveau een discussie gaande is
over het afschaffen van de West-Europese atoomtaak
in Navo-verband. Op 19 november jl. heeft de Tweede Kamer in meerderheid besloten om de Joint Strike
Fighter (de vervanger van het jachtvliegtuig F-16)
niet met een atoomtaak uit te rusten.
Door als gemeentelijke overheid de oproep van de
burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki om te komen tot een kernwapenvrije wereld te onderschrijven, gaat er een sterk signaal uit richting Den Haag
om bij de kernmogendheden aan te dringen op het
wereldwijd afschaffen van kernwapens.
Arnhem heeft een naam hoog te houden als vredesstad. Aan Arnhem is immers in 1986 de Prijs van
Europa toegekend door de Raad van Europa vanwege haar inzet voor de wereldvrede, in 1987
gevolgd door de uitreiking van VN-prijs Peace Messenger.
Hoogtepunten op vredesgebied in Arnhem die geleid hebben tot deze beide prijzen zijn:
- De overname in 1983 van het Vredesprogramma, opgesteld door de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen (SAV) en leidend tot een actief gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid
vanaf dat jaar.
- Het lidmaatschap van de Wereldunie van Vredessteden in 1985.
- De aankoop en inrichting van de Vredesbus voor Arnhemse basisscholen in 1985.
- Het aangaan van een stedenband met Croydon (voorstad van Londen) in 1985.
- Publicatie van het boekje ‘Arnhem en de moderne oorlog’ voor de Arnhemse bevolking in
1986.
- Het uitroepen van Arnhem tot kernwapenvrije gemeente in 1986.
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- De oprichting van het gemeentelijk Platform Vrede en Ontwikkeling (thans Platform Arnhem
Mondiaal geheten) in 1986.
- Het aangaan van een stedenband met Gera (toentertijd in Oost-Duitsland gelegen) in 1987.
- De instelling van de raadscommissie Vredesvraagstukken en Ontwikkelingssamenwerking ex
art. 61 in 1987 in samenwerking met het Platform Arnhem Mondiaal.
Op deze indrukwekkende lijst van gemeentelijke vredesinitiatieven volgden in 1989 dan nog de
oprichtingsvergadering in Arnhem van het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid (PGV, later opgegaan in de VNG) en de raadsbrede accordering in 1994 van het Arnhem Appel als hoogtepunt van de manifestatie 50 jaar na dato naar aanleiding van de 50-jarige herdenking van de
Slag om Arnhem.
Aanhakend bij de 70-jarige herdenking van de Slag om Arnhem in 2014, zou Arnhem haar reputatie als vredesstad kunnen continueren door het (mede)organiseren van een aantal publieksactiviteiten op vredes- en ontwikkelingsgebied.
Zoals aangegeven tijdens het gesprek met de burgemeester op voornoemde datum zijn wij als
Platform uiteraard bereid aan het organiseren van deze activiteiten mee te werken.’
Voorzitter Ed Bruinvis van het Platform, de ondertekenaar van de brief, doet vervolgens twee
voorstellen aan het college:
‘De organisatie van een tentoonstelling (bijvoorbeeld in de stadhuishal) over de mogelijke gevolgen van kernwapens, te verkrijgen bij de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie (NVMP, meer informatie over deze expositie kan verkregen worden via de website nvmp.
org). Het idee dat wij de burgemeester aan de hand deden, is om deze tentoonstelling te openen
en als openingshandeling de bovengenoemde oproep van Mayors for Peace te ondertekenen.
Het tweede voorstel luidt om minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking uit te nodigen naar Arnhem te komen (te denken valt aan mei of juni 2014,
na de gemeenteraadsverkiezingen die in maart plaatsvinden). Doel daarvan is een publieke discussie te houden naar aanleiding van haar nota ‘Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda
voor hulp, handel en investeringen’ die in april van dit jaar verscheen. Door ons Platform is
hierover reeds contact gelegd met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, maar een uitnodigingsbrief van de zijde van het College van B&W zou een en ander kunnen versterken.
Mocht het College over de in deze brief genoemde onderwerpen documentatie willen, dan ben ik
uiteraard bereid daartoe het nodige aan achtergrondinformatie te verstrekken.
Gaarne zien wij een reactie van uw College tegemoet.’

Geen reactie van B&W
Op de Platformvergadering van 11 december blijkt dat er twee weken na het verzenden van
bovenstaande brief nog steeds geen reactie is gekomen, zelfs geen ontvangstbevestiging waartoe
de gemeente feitelijk verplicht is. Maar omdat het beantwoorden van correspondentie niet het
sterkste punt is in het gemeentelijk apparaat, zoals we eerder in deze geschiedschrijving hebben
moeten vaststellen, leidt dit nog niet meteen tot vragen bij de Platformleden. Wel is het zo dat in
het gesprek met burgemeester Kaiser op 12 november een goed lopend contact met het gemeentebestuur door het Platformbestuur als cruciaal is genoemd voor het welslagen van geplande activiteiten. Dat geldt ten zeerste voor het plan van het Platform om minister Ploumen naar Arnhem uit te nodigen om tijdens een te organiseren publieksdebat een toelichting te geven op het
gewijzigde kabinetsbeleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking.
In 2014 zullen dan ook vanuit het Platform verschillende pogingen worden ondernomen om met
de burgemeester in gesprek te komen over de in de brief gedane voorstellen, maar alle zullen
tevergeefs zijn zoals we in een volgende deel kunnen lezen.

Serious Request 2013
Een stuk soepeler gaat het ‘in het veld’ rond de activiteiten in Arnhem in het kader van Serious
Request van Radio 3FM, editie 2013. Het voortouw wordt dit jaar genomen door de twee
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stadsboerderijen van Natuurcentrum Arnhem. Onder het motto Let’s clean this shit up wordt in
het hele land geld ingezameld om kindersterfte door diarree te bestrijden (Millenniumdoel 4: het
tegengaan van kindersterfte). Uit de Arnhemse Koerier van 20 november 2013: ‘De aftrap is op
woensdagmiddag 27 november. Van 13.30 uur tot 16.30 uur organiseren we op beide locaties
een Poepmiddag met ludieke activiteiten. Op deze middag is er bijvoorbeeld Koeschijten. Een
weiland wordt in vakken verdeeld. Op elk vak kunnen mensen een bedrag inzetten. Dan haalt de
boer een koe op en laat deze in de wei. Nu is het afwachten waar de koe gaat poepen … Degene
die het juiste vak heeft geraden waarin de koe zal poepen wint een prijs. Om 15.00 uur wordt de
koe de wei ingelaten en vanaf dan is het afwachten geblazen!’
Beide stadsboerderijen – Presikhaaf en De Korenmaat – hanteren hetzelfde programma, dat zich
niet alleen tot die 27e november beperkt, maar dat
doorloopt tot in december: ‘Vanaf 1 december kun je
op de boerderijen een poepspeurtocht doen. Koop deze
speurtocht en leer over dierenpoep op de stadsboerderij. Is het altijd je al je droom geweest om bij een
koe of geit in de stal te staan? Grijp dan nu je kans. In
de maand december kun je tijd kopen om mee tehelpen
met het uitmesten van stallen. Op de boerderijen hangt
een intekenlijst met data en tijden waarop dit mogelijk
is.’
De Poepdagen vallen blijkbaar in de smaak bij het publiek want twee weken later meldt de Arnhemse Koerier dat die ludieke activiteit nog tweemaal wordt herhaald: ‘Wegens groot succes op 27 november organiseren we nog twee keer Koeschijten: zondag 15 december op Presikhaaf en zondag 22 december op De Korenmaat. Op beide dagen begint het om
15.00 uur. Kom langs en doe een gok!’
Voor dagblad de Gelderlander is de actie van Natuurcentrum Arnhem aanleiding om in een paginavullend artikel aandacht te vragen voor het evenement. Onder de kop Poepdagen voor het
goede doel schrijft verslaggever Gijs Reuvers in de editie van 17 december 2013: ‘Enigszins
verwilderd rent Janna driftig door het weiland. Aan de kant staan een kleine honderd kinderen
in spanning af te wachten in welk vak de koe gaat poepen. Janna speelt de hoofdrol in het oudHollandse spel koeschijten (..). De kinderen langs de kant gillen van opwinding als Janna over
het vak loopt waar zij op hebben ingezet. ‘Nog iets naar links’, wordt haar toegeroepen. Dan
stopt Janna en doet plots haar staart omhoog. De behoefte was blijkbaar groot, want al na vijf
minuten vallen daar de eerste drollen op de grond. De winnaar mag zich gelukkig prijzen met
een speciaal gemaakte ‘poeptaart’.’
Maar de twee stadsboerderijen zijn niet de enige plekken waar leerlingen van basisschool De
Troubadour zich kunnen solidariseren met kinderen die de basisschool niet eens halen vanwege
dodelijke diarree. Leerlingen en leraren van het Montessori College halen op één avond 15.000
euro op met een benefietoptreden van de cabaretgroep Enge Buren en door een lesmarathon te
houden.
Tien studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein organiseren een veiling, terwijl studenten van de School voor de Podiumkunsten een muziekmarathon houden in Musis Sacrum.
Deze en gelijksoortige acties in de derde week van december (het Glazen Huis staat in 2013 in
Leeuwarden) laten zien dat het jong en oud ernst is wanneer het gaat om solidariteit met minder
bedeelden, maar zoals eerder betoogd in dit werk, zal het evenementenkarakter van de acties
niet leiden tot beleidsvorming. Niet bij de gemeente Arnhem in dit geval, maar evenmin bij het
Platform dat gewend is om activiteiten op een andere, zo men wil, meer traditionele wijze op te
zetten.

Arnhem Mondiaal

855

Stichting Doca

Deel 20
2014 – 2016
Waarin het Platform alles op alles zet om te overleven maar het
zichzelf uiteindelijk opheft

Arnhem Mondiaal

856

Stichting Doca

Hoofdstuk 1

Kernwapenvrije wereld
Nog voor het Platform goed en wel besloten heeft of en op welke wijze de actie tegen de modernisering van kernwapens wordt voortgezet, is het Milieudefensie Arnhem dat hierop inhaakt.
Krista van Velzen, oud-Kamerlid voor de SP maar sinds twee jaar werkzaam voor de vredesorganisatie PAX, is zoals we zagen te gast op Internationale Vredesdag in het Focus Filmtheater
en heeft daar de campagne om Nederland kernwapenvrij te maken al aangekondigd. Primair
doel: het ophalen van minstens 40.000 handtekeningen van Nederlanders die vinden dat de
Tweede Kamer dit onderwerp op de agenda moet zetten. Dat aantal is als burgerinitiatief genoeg om de Kamer ook daadwerkelijk daartoe te dwingen. Milieudefensie Arnhem in het persbericht dat op 6 januari 2014 onder de titel ‘Uw handtekening voor een kernwapenvrije wereld’
wordt uitgebracht: ‘Milieudefensie Arnhem luidt het nieuwe jaar in met een grote handtekeningenactie voor een kernwapenvrije wereld. Hiermee ondersteunt zij de internationale ‘No Nukes actie’ van Pax Christi. Zaterdag 11 januari is iedereen van harte welkom bij de informatiestand in de bibliotheek in Rozet om de petitie te ondertekenen. Met uw handtekening laat u de Nederlandse
regering weten dat u de aanwezigheid van kernwapens
niet accepteert en vindt dat Nederland nu moet beginnen
met onderhandelingen over een internationaal verbod
op kernwapens. De actie duurt van 11.00 uur tot 15.30
uur.’
Alleen al deze eerste regels uit het persbericht zouden de
plaatselijke media tot actie hebben moeten aanzetten,
maar net zoals het Platform te kampen heeft met desinteresse van de kant van de lokale pers, krijgt ook Milieudefensie Arnhem met dit gebrek aan belangstelling te
maken. Geen enkel nieuwsmedium neemt het bericht namelijk over en de organisatie is aangewezen op de toevallige bezoekers aan Rozet op die zaterdagmiddag.
Uiteraard zetten de Platformleden, ondanks het feit dat
ze verrast zijn door de actie van Milieudefensie, die middag wel hun handtekening. Nogmaals uit het persbericht
van Milieudefensie Arnhem: ‘Wereldwijd zijn er ruim
17.000 kernwapens. Slechts één zo’n wapen is nodig om
een afschuwelijke ramp te veroorzaken. Toch staan er 2.000 kernwapens op scherp, klaar om
binnen enkele minuten gelanceerd te worden. In potentie zijn we dan ook slechts minuten verwijderd van een scenario waarin een complete stad in een oogwenk vernietigd kan worden,
waarbij honderdduizenden mensen gedood worden zonder dat goede hulpverlening aan slachtoffers mogelijk is. De effecten van een dergelijke ramp zijn grensoverschrijdend en generaties
lang merkbaar voor mens en milieu. Daarom ondersteunt Milieudefensie Arnhem de handtekeningenactie van Pax Christi. Begin 2014 worden de handtekeningen aangeboden aan de regeringen die in Mexico de catastrofale humanitaire gevolgen van kernwapens bespreken.’

Voortgang
De bijeenkomst in Mexico waarover in het bovengeciteerd persbericht sprake is, lijkt op het eerste gezicht de zoveelste conferentie waar vooral gepraat wordt zonder dat het tot daden leidt, zoals we dat kennen van de vele klimaatconferenties. Toch heeft er wat kernwapens betreft in de
voorbije paar jaar een bijna onmerkbare verschuiving plaatsgevonden van het atoomwapen als
onderdeel van een militaire afschrikkingsstrategie naar het atoomwapen als veroorzaker van onvoorstelbaar humanitair leed. Op de voorgaande paar conferenties in Wenen en Oslo stond met
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name deze consequentie centraal en er lijkt op grond van humanitaire overwegingen een mondiale heroriëntatie plaats te vinden. Bovendien zijn in de decennia daarvoor al VN-resoluties
aangenomen die hebben geleid tot een verbod op chemische en biologische wapens en zijn meer
recent ook clustermunitie en anti-personeelsmijnen wereldwijd tot verboden wapens verklaard.
En ook al houden niet alle staten zich aan dit verbod en blijkt dat bij militaire conflicten toch
weer clusterbommen en chemische wapens (Irak, Syrië) worden ingezet, de wereld kan toch
steeds moeilijker om deze verboden heen. Ten aanzien van een verbod op nucleaire wapens
gloort dus weer de hoop bij vredesorganisaties dat het misschien toch een keer tot een
kernwapenverbod zal komen zolang er maar druk op de ketel blijft.
PAX in een persbericht dat de vredesorganisatie hierover op 16 februari 2014 uitbrengt:
‘De Tweede Internationale Conferentie over de Humanitaire Impact van Kernwapens is gisteren afgerond met een oproep van de Mexicaanse gastheer om een diplomatiek proces te beginnen om kernwapens te verbieden.
Nu een grote groep landen heeft opgeroepen om te gaan werken aan een internationaal verdrag
om kernwapens te verbieden, is de conferentie in
Mexico het omslagpunt in het proces om deze
wapens te verbieden en te elimineren. De regering van Oostenrijk kondigde aan nog dit jaar
de volgende bijeenkomst te organiseren.
‘Alle feiten liggen nu op de tafel. Alle deskundigen geven aan dat de impact van kernwapens
catastrofaal zal zijn en dat reddingswerkers hun
werk niet kunnen doen. Het risico dat er bedoeld
of onbedoeld een nucleaire explosie optreedt is significant. Het is precies daarom dat een groeiende groep landen oproept om deze massavernietigingswapens te gaan verbieden, net als alle
andere massavernietigingswapens’, stelt Krista van Velzen, campagnevoerder nucleaire ontwapening voor PAX.
Als onderdeel van de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) waren PAXcampaigners Krista van Velzen en Susi Snyder aanwezig bij de conferentie, net als 100 andere
ICAN campaigners uit 90 verschillende landen, om gezamenlijk de druk op de aanwezige delegaties op te voeren om te gaan werken aan een internationaal verbod.
Aan het einde van de conferentie hield de voorzitter een samenvattende speech, waarin hij opriep om een juridisch bindend instrument voor kernwapens te gaan ontwikkelen. De tijd is aangebroken, zo stelde hij, om een diplomatiek proces te starten om dit doel te bereiken, binnen een
vastgestelde tijdslimiet. Hij riep op om de 70ste herdenking van de bommen op Hiroshima en
Nagasaki als deadline te stellen om dit proces af te ronden en noemde Nayarit het ‘point of no
return’.
Tijdens de bijeenkomst in Nayarit presenteerden VN-agentschappen, bekende academici, voormalige Amerikaanse officieren en het Britse Chatham House onderzoeken naar de waarschijnlijke impact van een detonatie van kernwapens op het klimaat, landbouw, gezondheid en de
economische infrastructuur. Terwijl het bezit en gebruik van andere massavernietigingswapens
– chemische en biologische – al illegaal is verklaard, is dit voor kernwapens niet eenduidig het
geval. In reactie op de naar voren gebrachte bewijzen, erkenden veel delegaties dat het noodzakelijk is nu een internationaal verbod in te stellen als stap richting de totale verwijdering van
alle kernwapens wereldwijd.’

Perspectief
Zoals we verderop in dit deel zullen zien, zal de bijeenkomst in Mexico inderdaad cruciaal blijken te zijn in de ontwikkeling naar een wereldwijd verbod op kernwapens. Ook zal de dubieuze
houding van de Nederlandse regering in dit proces nog jarenlang voor discussie en verwijten
zorgen, al zal het kabinet verklaren in een spagaat te hebben gezeten door zich enerzijds te
profileren als voorstander van een kenwapenvrije wereld en tegelijkertijd braaf NAVO-lid te
willen zijn en als kleine natie aan de hand van het grote Amerika te willen blijven lopen.
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Ook het Platform zal zich – zij het op bescheiden plaatselijke schaal – niet onbetuigd laten in
deze discussie en de campagne van PAX ten volle ondersteunen zoals we in een van de volgende hoofdstukken zullen lezen. Op de agenda van de eerste Platformvergadering van het nieuwe
jaar prijkt echter allereerst een heel ander te behandelen onderwerp: de komst van De Democratiefabriek naar Arnhem.

Hoofdstuk 2

De Democratiefabriek
Het is donderdag 16 januari 2014 wanneer Luuk van Geffen, wethouder voor onderwijs van de
gemeente Arnhem, om 11 uur ’s ochtends in de stadhuishal de tentoonstelling De Democratiefabriek opent. Hij doet dat niet alleen, want groep 8 van basisschool De Sterrenkring doet dat
samen met hem. Daarom is er taart en is er ook een introductiefilm over doel en werkwijze van
de tentoonstelling. De Democratiefabriek is namelijk geen gewone tentoonstelling, maar een
verzameling vitrines die met elkaar verbonden zijn door slangen en snoeren waardoor het inderdaad de indruk maakt van een fabrieksinrichting. En net
als de Vrede Express die twee jaar eerder onder regie van
jeugdbureau Lava en het Platform Arnhem Mondiaal in
Arnhem stond opgesteld, is het een interactieve expositie. Dat houdt in dat – met name – jongeren met een
werkboekje de onderdelen aflopen en allerlei handelingen verrichten om achter de antwoorden op de vragen te
komen. Richtte de Vrede Express zich specifiek op thema’s rond oorlog en vrede, discriminatie en het omgaan
met conflicten in eigen kring, De Democratiefabriek
heeft als centrale thema’s vrijheid, democratie en burgerschap. Omdat de tentoonstelling zich vooral op jongeren
uit de laatste groepen van het basisonderwijs en op het
voortgezet onderwijs richt, komen er ook voor hen specifieke onderwerpen aan de orde als pesten op school, het zoeken naar zondebokken en het omgaan met macht, zowel in het groot als in het klein. De brochure De Democratiefabriek, uitgegeven door de makers van de Stichting Vredeseducatie hierover: ‘Democratie is mensenwerk en
moet geoefend worden. Dat kan in De Democratiefabriek, een mobiele tentoonstelling waarin
kinderen en jongeren op een speelse en uitdagende wijze democratie ‘maken’ met gereedschappen, machines en onderdelen.’
Maar het bezoek aan De Democratiefabriek is geen eenmalige gebeurtenis: ‘De bezoekers
werken in tweetallen met een routeboekje waarin zij hun meningen en antwoorden noteren. Op
school, in de groep of thuis kunnen ze hun antwoorden verwerken via internet. Met een druk op
de knop krijgen zij een geprint persoonlijk certificaat met een reactie op de keuzes die zij in De
Democratiefabriek maakten. De ervaring leert dat bezoekers deze feedback zeer waarderen.’
Richt het ochtendprogramma in het stadhuis zich expliciet op genodigden, de middag is er voor
scholieren uit het voortgezet onderwijs. Maar het is op voorhand duidelijk dat er in die paar uur
dat de tentoonstelling bezocht kan worden – hij wordt de volgende dag weer afgebroken en naar
een andere locatie vervoerd – maar een klein aantal scholieren aan kan meedoen. Voor de
aanwezige Platformleden is dat aanleiding om nog op dezelfde ochtend de hoofden bij elkaar te
steken om te overleggen of De Democratiefabriek nogmaals naar Arnhem gehaald kan worden,
maar dan voor een langere periode. Omdat de wet-houder bovendien aangeeft dat het zinvol zou
zijn wanneer zo veel mogelijk schoolklassen de expositie bezoeken, wordt contact met hem
gezocht en wordt het onderwerp geagendeerd voor de eerste Platformvergadering in het nieuwe
jaar.
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De Democratiefabriek opnieuw naar Arnhem?
Op 22 januari, de eerste Platformvergadering van het nieuwe jaar, staat De Democratiefabriek
prominent geagendeerd en wel als voorstel voor een van de collectieve activiteiten van het jaar
2014. Bert Oostveen van de Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid doet het idee aan de hand om de
opstelling van De Democratiefabriek te verbinden met de Europese verkiezingen die dit voorjaar worden gehouden. Wanneer de expositie opnieuw in de stadhuishal kan worden opgebouwd, zo luidt zijn voorstel, kan gebruik worden gemaakt van de vele stemgerechtigden die op
die dag in de hal hun stem komen uitbrengen. Maar er zijn meer opties, zo blijkt uit het verslag
van die avond: ‘Voorstel van Bert: opnieuw opstellen rond de Europese verkiezingen van 22
mei (optie 1). Ed heeft contact opgenomen met Maaike Baars (evenementencoördinator gemeente Arnhem); zij laat 23 januari weten of de opstelling niet conflicteert met de het kieshokje
en trouwerijen. De combinatie verkiezingen-democratie ligt natuurlijk voor de hand en op 22 mei is er in
elk geval publiek.
Als de opstelling langer kan staan, biedt Rozet ook een
goede mogelijkheid: veel jongeren in de doorloop
(optie 2).
Bert heeft contact gehad met Dick Mol van de OLV
Visitatiekerk. Optie 3 is namelijk een opstelling in de
Walburgiskerk. Je zou dan misschien de kosten kunnen
delen. Maar het is de vraag hoeveel mensen er dan
naartoe komen.
Wil je andere wijken bereiken, dan valt de opstelling in De Madser te overwegen (jongerencentrum in Arnhem-Zuid, naast winkelcentrum Kronenburg). Wellicht dat kosten dan gedeeld kunnen worden met Stichting Rijnstad die het centrum beheert. Will zou het contact kunnen leggen
(optie 4).
We zouden ook aan Presikhaaf kunnen denken, waar Bert een goed contact mee heeft gehad bij
de organisatie van Wereldarmoededag (optie 5).
Will oppert tenslotte de mogelijkheid om de opstelling in De Weerd te zetten, een bedrijvenverzamelgebouw aan de Weerdjesstraat (optie 6).’

Andere geplande activiteiten in 2014
Overigens is de eventuele komst van De Democratiefabriek niet de enige collectieve activiteit
die op deze Platformbijeenkomst wordt besproken. Want minstens zo actueel als deze expositie
over burgerzin is de follow-up over kernwapens, het onderwerp dat centraal stond op Internationale Vredesdag drie maanden eerder in Focus Filmtheater. Milieudefensie Arnhem heeft daar al
een vervolg op gegeven zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gelezen, maar wil het burgerinitiatief (40.000 handtekeningen om kernwapens op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen) een kans van slagen hebben, dan zullen er in het hele land fors meer handtekeningen moeten worden ingezameld dan die 750 die Milieudefensie Arnhem al wist te vergaren. Om die
reden is het dan ook van belang dat burgemeester Kaiser al of niet persoonlijk reageert op de
brief die Ed Bruinvis hem namens het Platform op 26 november van het vorige jaar heeft
toegezonden. In die brief staat namelijk het verzoek of B&W de campagne Mayors for Peace
wil ondersteunen om te komen tot een kernwapenvrije wereld. Samen met een tentoonstelling die het ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) ter beschikking stelt, zou er een publieksactiviteit
omheen kunnen worden georganiseerd. Daarbij kunnen dan tevens handtekeningen worden verzameld om Nederland kernwapenvrij
te krijgen. Uit de notulen van de januarivergadering van het Platform over dit onderwerp:
‘Indien de stadhuishal niet beschikbaar is, valt te denken aan Rozet. De ICAN-tentoonstelling
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zou dan in de entreehal kunnen of op de 3 e etage. Het auditorium zou dan gebruikt kunnen
worden voor het vertonen van de Platformfilm en de caféruimte beneden voor de informele
bijeenkomst daarna. Door de week is Rozet tot 22.00 uur geopend. Voor de verhuur kunnen we
contact opnemen met Aletha Bitter.
Vraag is nog even hoe we het best bij de lopende campagne tegen de nucleaire taak van Nederland kunnen aansluiten. E.e.a. voortijdig kortsluiten met IKV Pax Christi en MilieudefensieArnhem. Bert en Ed werken dit uit en komen op de volgende vergadering met een plan.’
Over het uitblijvende antwoord van B&W-Arnhem op genoemde brief geen woord in dit verslag, hetgeen erop duidt dat de verwachtingen bij het Platform bepaald niet hooggespannen
meer zijn.
Een ander thema dat in het voorgaande jaar al aan de orde kwam is het idee om minister Ploumen van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking uit te nodigen om haar nota over
een veranderde opzet van internationale samenwerking toe te lichten. Contacten met PvdAArnhem en PvdA-Gelderland (minister Ploumen is van PvdA-huize) hierover hebben niets
opgeleverd zoals we in een voorgaand hoofdstuk al zagen. Toch geeft het Platform zich nog niet
gewonnen ondanks dat burgemeester Kaiser ook op dit verzoek om inzet niet heeft gereageerd.
Uit het verslag van de Platformvergadering van 22 januari:
‘Ook hier geldt dat we nog even wachten op het resultaat van het gesprek dat Johannes op 23
januari met de burgemeester heeft. Levert dat niets op, dan zouden we kunnen overwegen het
debat te verplaatsen naar het Provinciehuis en het provinciebestuur te vragen gastheer te zijn
op die dag (met een lunch bijvoorbeeld). Is vaker gebeurd bij dit soort bijeenkomsten en met
goede resultaten. We zouden dan COS-Gelderland kunnen vragen mee te doen in de organisatie
(is hun taak ook). Naar verwachting heeft het COS ook goede ingangen bij het ministerie. Ed
neemt contact op met het COS.’

Hoofdstuk 3

Lopende zaken
Hoewel De Democratiefabriek, de follow-up van de anti-kenwapencampagne en het eventuele
debat over ontwikkelingssamenwerking-nieuwe-stijl de hoofdthema’s zijn op de Platformvergadering van 22 januari, wil dat nog niet zeggen dat de Platformorganisaties niet zelf nog de nodige activiteiten te melden hebben.
Zo meldt de Raad van Kerken Arnhem een geslaagde, jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en is men er
druk met de voorbereiding van de eveneens jaarlijkse 4 mei herdenking in de Walburgkerk, dit
jaar samen te organiseren met een Turkse moskee en meldt Irene Peters van de Stichting Voor
Actieve Geweldloosheid dat haar Millenniumschilderijen tentoon worden gesteld in de stadsbibliotheek van Wageningen
en kondigt ze het maken van een boekje aan over de protestbeweging Occupy. Stichting Doca kondigt nr.48 aan in de niet
aflatende serie publicaties over de vervanging van de F-16
door de JSF. De stichting meldt tevens het gereedkomen van
het Platformarchief en het Millenniumarchief over 2013. De
beide archiefdelen worden, net als ieder jaar, overgedragen
aan het Gelders Archief. Verder is met het oog op het project
Arnhem Duurzaam deelgenomen aan workshops die de gemeente Arnhem heeft georganiseerd in het kader van het gemeentelijk project Energie made in [Arnhem]. En in zijn functie van Platformvoorzitter heeft de Doca-vertegenwoordiger
van de gelegenheid gebruik gemaakt om tijdens die workshops de noodzaak te benadrukken om de Millenniumdoelstellingen op te nemen in de diverse verkiezingsprogramma’s, dit
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met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen.
Dat het de gemeente ook nog steeds ernst is met lokale duurzaamheid bewijst de krant die het
gemeentebestuur in deze januarimaand in een oplage van 77.650 exemplaren huis aan huis in de
stad laat verspreiden. Onder de titel ’Samen werken werkt! Arnhem gaat voor duurzaamheid, U
ook?’ wordt in de krant een overzicht geboden van de tientallen initiatieven die er onder de burgerij en bij het bedrijfsleven in de afgelopen paar jaar zijn genomen om de gemeente duurzamer
en klimaatvriendelijker te maken.

Stagnatie en voortgang
Op de goedbezochte Platformbijeenkomst van 5 maart 2014 blijkt dat het jaarprogramma met
meer problemen geconfronteerd zal gaan worden dan aan het begin van het nieuwe jaar is voorzien. Zo blijkt de Platformfilm muziekfragmenten te bevatten die tegen de afspraken in niet
rechtenvrij zijn. Het gevolg is dat zoekmachine Google reclamebanners plaatst in de film wanneer deze op internet wordt vrijgegeven. Frans Bernaerts van het mediabedrijf ControLuce dient
met succes over drie van de vier fragmenten protest in bij Google, maar dat lukt hem bij het
vierde fragment niet. Afkopen van de ongewenste reclameboodschap zal het Platform veel geld
kosten, vandaar dat er maar vanaf wordt gezien.
Een andere tegenvaller is dat het Provinciehuis niet langer gratis ruimte beschikbaar stelt voor
conferenties en presentaties, ook niet wanneer het goede doelen betreft zoals het Platformidee
om er een debat te organiseren met minister Lilianne Ploumen over de nieuwe vorm waarin de
overheid ontwikkelingssamenwerking in praktijk gaat brengen. Het budget van het Platform is
eenvoudigweg niet groot genoeg om daar een middag of avond te organiseren waarmee de optie
vervalt. Maar ook het idee om burgemeester Herman Kaiser te vragen bestuurlijke bijdrage te
verlenen bij het uitnodigen van de minister heeft geen effect zoals de notulen van die maartvergadering vermelden: ’Het gesprek dat Johannes op 23 januari met de burgemeester heeft gehad,
heeft geen opening naar het Platformonderwerp gegeven en op onze brief van 25 november is
niet meer gereageerd door B&W.
Ed heeft contact opgenomen met COS-Gelderland en met het provinciebestuur. Moniek Kamm
van het COS meldde dat de COSsen zich van de subsidiegever (het rijk) alleen nog maar mogen
inzetten voor de thema’s duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Zij wist ook te melden dat
de provincie Gelderland zich niet meer inzet voor ontwikkelingssamenwerking. In een gesprek
dat Ed daarna had met dhr. Droste, evenementencoördinator van de provincie werd dit bevestigd. Het organiseren van een evenement in het Provinciehuis kost circa € 10.000 vanwege het
vrijmaken van ambtenaren en commerciële evenementen gaan voor.
Van gemeente noch van de provincie valt dus support te verwachten, we zullen het helemaal zelf
moeten doen.’
De druk om dit programmaonderdeel tot een goed einde te brengen wordt door deze tegenslagen
alsmaar groter en er zal uiteindelijk dan ook van wor-den afgezien.
Anders ligt het echter met het plan om aan de kernwapenactie van het jaar ervoor een vervolg te geven.
Over dit voornemen melden de notulen van die avond:
‘Er dienen zich twee aanknopingspunten aan voor een
vervolgdiscussie over kernwapens: de nucleaire top
(NSS) in Den Haag eind maart en de losgebarsten discussie naar aanleiding van het standpunt van voormalig algemeen secretaris van het IKV, Mient Jan Faber,
dat kernwapens een veiligheidsgarantie bieden. Het
zou een idee kunnen zijn om met hem en bijvoorbeeld Krista van Velzen een debat te organiseren over het thema ’kernwapens de wereld uit’. Het debat zou gekoppeld kunnen worden aan
een reünie van Arnhemmers die de afgelopen kwart eeuw actief waren op vredes- en ontwikkelingsgebied, vergelijkbaar met de bijeenkomst rond het 25-jarig bestaan van de SAV (2006). De
Platformfilm is daarbij als intro goed bruikbaar. Als locatie komt Bezoekerscentrum Sonsbeek
in aanmerking, maar Het Rozet is met € 175 per dagdeel ook nog een mogelijkheid. Ter gelegenheid van die avond kan, net als in september, weer een documentatie worden samengesteld;
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Kees mailt Ed daar materiaal voor toe.
Johannes neemt contact op met zowel het Bezoekerscentrum als met Mient Jan Faber. Ed
benadert Krista.
Bert stelt vast dat de discussie over de modernisering van de B-61 bom (onder meer Volkel)
naar de achtergrond is verschoven nu het kabinet met steun van een meerderheid van de Tweede Kamer akkoord is gegaan met de aanschaf van de JSF (met kerntaak). Overigens is hij van
mening het zeer onfatsoenlijk van B&W te vinden om niet met een reactie op onze brief van 25
november te komen (Mayors for Peace).’
Uiteraard heeft Bert Oostveen gelijk met zijn mening dat het getuigt van onbehoorlijk bestuur
dat het college van B&W niet reageert op een schrijven van het Platform, nota bene nog altijd
een formeel adviesorgaan voor het gemeentelijk beleid op vredesgebied. Maar zoals in deze
historische terugblik al vaker is gesignaleerd, voert het gemeentebestuur geen actief vredes- en
ontwikkelingsbeleid meer en dat is ook de reden dat de Platformleden alleen maar hoofdschuddend kennisnemen van het uitblijven van een reactie van de zijde van het stadsbestuur.

De Democratiefabriek
Het derde prominente onderdeel op de activiteitenlijst voor 2014 is het naar Arnhem halen van
De Democratiefabriek. Die ene dag dat de vitrines in de stadhuishal hebben gestaan was volstrekt onvoldoende om er de voltallige schoolgaande jeugd van Arnhem mee kennis te laten maken en dus wordt in de maartvergadering van het Platform uitgebreid stilgestaan bij een mogelijke follow-up zoals het verslag van die avond aangeeft: ‘In de vorige vergadering zijn 6 opties
genoemd: opstelling in de stadhuishal in de week van
de Europese verkiezingen (22 mei), hal Rozet, Walburgiskerk, Presikhaaf, jongerencentrum De Madser
in Arnhem-Zuid of De Weerd. Verder ging nog even
het gerucht rond dat de gemeentelijke griffie iets
wilde organiseren in het stadshuis, maar op onze
mail noch op een informeel gesprek dat Ed onlangs
met een der griffieleden had, is initiatief gekomen.
Bert heeft contact gehad met Dick Mol van de OLV
Visitatiekerk in Velp over een opstelling in de Walburgiskerk, ook omdat Dick Mol schoolhoofd
is en zijn school misschien geïnteresseerd is in een bezoek aan de tentoonstelling.
De 6 locaties doornemend, komen we tot de conclusie dat alleen Walburgiskerk en Rozet serieuze gegadigden zijn. Voor wat betreft de Walburgiskerk zou de huur mee kunnen vallen, terwijl
de kosten van de opstelling wellicht gedeeld kunnen worden tussen de deelnemende organisaties. Bert heeft daartoe contact gezocht met Ad Boogaard van het Stadspastoraat met het voorstel zich bij Ed te informeren over mogelijkheden en prijzen van de huur van de expositie.
Theo Claassen van Bureau LAVA houdt de week van 22 mei nog even voor ons gereserveerd.’
Hoewel de tijd dringt – de Europese verkiezingen zijn al over twee maanden – wordt in deze
Platformvergadering dus nog geen besluit over dit onderdeel genomen zoals de notulen laten
zien, niet over de locatie noch over de samenwerking met bureau Lava en dat zal zich wreken
waar het de uitnodigingen naar de scholen betreft, zoals we in een volgend hoofdstuk zullen
zien.
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Hoofdstuk 4

Geldvrije systemen en het Pact van Presikhaaf
Minder prominent op het activiteitenlijstje van het Platform voor 2014, maar wel degelijk genoteerd als een uit te werken onderdeel, is het voorstel van EcoVrede om meer te doen met geldvrije systemen. In februari 2011 lid geworden van het Platform, heeft de organisatie van meet af
aan ingezet op een duurzame inrichting van onze samenleving. Of het nu om stadslandbouw
gaat of om ruilsystemen, om het stimuleren van zinvolle arbeid of om het ondersteunen van
mensen met weinig maatschappelijk perspectief, steeds opnieuw benadrukt EcoVrede de noodzaak om tot sociale systemen te komen in plaats geld te zien als de basis van alles. Het lukt de
organisatie om in overleg met Rijkswaterstaat de benedenverdieping van de leeggekomen kantorenflat aan het Gildemeesterpslein in de wijk Presikhaaf te betrekken in ruil voor toezicht op
het enorme pand. Binnen de kortste keren is de ruimte volgezet met bureaus, kasten en tafels,
maar vooral met de opslag van allerhande spullen die als ruilmateriaal kunnen dienen voor wie
daar ook maar behoefte aan heeft, van boeken en kleren tot afgedankte apparatuur en bouwmateriaal.
Op uitnodiging van Syne Fonk, voorzitter van de
stichting EcoVrede, krijgen de Platformleden in
het eerste jaar van het lidmaatschap al een rondleiding door het pand en vinden er al snel daarna
twee interne discussies plaats over het perspectief van geldvrije systemen.
Hoewel de waarschuwing van EcoVrede dat met
stopzetting van de subsidie aan het Platform het
samenwerkingsverband prompt uiteen zou kunnen vallen, niet direct tot alarm leidt bij de leden,
wordt de insteek wel de moeite waard gevonden om erover door te discussiëren. Uit de notulen
van de Platformvergadering van 5 maart 2014: ‘We are connected but not connecting’ is het
motto van de vervolgpresentatie van Syne over geldvrije maatschappelijke systemen. Hij roept
nog eens de oorspronkelijke functie van geld als louter ruilmiddel in gedachten (schelpen, stukjes goud, mooie steentjes e.d.). In de loop der tijd is geld steeds meer een eigen leven gaan leiden en is het bezit van geld een machtsmiddel geworden. De meest primaire levensbehoeften
(voedsel, onderdak, warmte) zijn met geld verknoopt geraakt ten koste van sociale contacten.
Om die afhankelijkheid af te bouwen en de sociale structuren te herstellen, zijn er op kleine
schaal alternatieven ontstaan zoals lokale munteenheden en LETS-systemen. Ook als Platform
en Platformorganisaties zijn we aan geld gebonden, maar het kan zin hebben om na te gaan
waar precies geld voor nodig is (postzegels, kopieerkosten, reiskosten e.d.) en zoveel mogelijk
andere werkzaamheden op basis van ruil en wederdienst te laten plaatsvinden.’

Geldvrije systemen
De afspraak om binnen het Platform tot een vervolgdiscussie te komen over geldvrije systemen
wordt weliswaar op papier gemaakt, maar door voortdurend uitstel als gevolg van de voorrang
die andere lopende projecten krijgen, zal het er in dit jaar niet meer van komen. Toch loont het
de moeite om de overwegingen van EcoVrede aan een nadere beschouwing te onderwerpen,
omdat ze een illustratie vormen van een andere manier van denken over maatschappelijk verkeer, een visie die enkele decennia eerder al leidde tot de oprichting van LETS-systemen (Local
Exchange and Trading System). Uit de notitie die Syne Fonk in het voorjaar van 2014 aan de
Platformleden doet toekomen:
‘Deze bijdrage gaat over bewustzijn. De noodzakelijke verandering van bewustzijn met een
schets van datgene wat er gaande is.
Geld moet rollen wordt gezegd. Het steeds meer fictieve geld dat wij kennen als de euro is een
feitelijke illusie. Er bestaat geen tegenwaarde voor. Het is geproduceerd in de computer van de
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bank en wij gebruiken het en betalen het terug. Met rente. Rente over fictief geld!
Toch stelt het systeem eisen aan het betalen in deze eenheden. Zodoende is eenieder er naarstig
naar op zoek.
Door verhoging buffer pensioenfondsen, het laten verdwijnen van geld (minstens 50 miljard) en
de permanent hoge benzineprijs, het verdampen van aandelen en de waarde van huizen is geld
een uiterst schaars en ongrijpbaar iets geworden. Daarbij de nog steeds groeiende staatsschuld.
De centrale vraag is dan ook: wat is de basis waar je wel op kunt bouwen?
Hoe zorg je voor voldoende inkomsten, maar bied je mensen ook een werkelijk alternatief?
Met andere woorden; hoe richt je het systeem zo in dat het een wezenlijke stap is in de realisatie
van een basisinkomen / basisvoorziening?’
De waarde van en de mogelijkheid te komen tot een basisin-komen is binnen het Platform al
eerder aan de orde gesteld door Wim Sweers van de stichting Grondvest. Pas veel later (rond
2016) zal ook van de kant van overheden meer belang-stellig
voor een basisinkomen ontstaan en zullen in West-Europa de
eerste experimenten op dit gebied worden uitge-voerd. Voor
EcoVrede gaat het afstand nemen tot geld echter nog een
stap verder:
‘Er bestaat geen behoefte aan geld. Geld is een bedacht ruilmiddel uit deze tijd. In andere tijden was het zout, goud, diverse andere metalen en vaak zeldzame zaken.
Er was ooit een goudstandaard. Deze hebben wij losgelaten.
Feitelijk was dit het begin van het einde van ons huidige
geldsysteem.
Er is geen tegenwaarde meer. Criminelen die zijn opgepakt
hadden apparatuur waarmee zij het saldo van hun creditcard tot in het oneindige konden verhogen.
Geld is fictief geworden zelfs volgens het Ministerie van
Financiën. Teksten Rob Brockhuus.’
Vervolgens komt ook EcoVrede tot de oproep om een basisinkomen in te stellen voor de
bevolking:
‘Wat zijn bouwsteentjes om de gedachte van een basisinkomen voor de organisatie te realiseren? Een basisinkomen raakt aan een recht. Geeft de mogelijkheid datgene wat ieder nodig
heeft aan te schaffen. Raakt aan de rechten van de mens.
Bij welk initiatief dan ook, is het feitelijk onjuist geld te vragen als bijdrage. Wij zouden het
moeten geven! De richting is verkeerd.’
Om zover te komen is aldus EcoVrede een omschakeling nodig in ons bewustzijn. Er is dus in
de eerste plaats durf voor nodig om die stap te kunnen zetten. Vervolgens gaat het om los te
komen van de dominante macht van het heersende geldsysteem:
‘Wij zitten vast in een denk- en woordensysteem.
Oude waarden, beschrijvingen en manieren van denken die allemaal achterhaald zijn.
Beseffen dat geld een creatie is, niet meer dan een druk op de knop.
Dat schulden wegwerken een kwestie is van neutraliseren.
Dat een eigen geldsysteem van de grond tillen een essentiële stap is.
Dat de noodzakelijke waarden – fysieke zaken – gezocht en georganiseerd moeten worden in de
vorm van sponsoring, crowdfunding en wederdiensten.
Dat dit een eerste vraag en uitgangspunt moet zijn van de hele organisatie.
Dat dit zorgdraagt voor een solide basis los van conjunctuur en andere ontwikkelingen.
Dat ook de gewone burger het geld niet meer heeft en leeft van een wekelijks budget van 1 à 5
tientjes in de week.
Daar past een forse bijdrage aan de organisatie niet meer in.
Daarbij is het onduidelijk wat zij daarvoor terugkrijgen.’
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Geldvrije systemen en het Platform
De waarschuwing die EcoVrede laat horen over de dreigende consequenties voor het voortbestaan van het Platform wanneer de gemeente de bezuinigingen voortzet, laat Syne Fonk in zijn
notitie vergezeld gaan van alternatieven:
‘Wat zijn de uitgaven van de organisatie? Waar denken wij geld voor nodig te hebben?
Drukwerk, standmaterialen, reizen, website, domeinnaam, telefoon en internet, postzegels, ontwerpen, huur, kopieerkosten, energie.
Het denkwerk niet meegerekend.
Drukwerk: vragen om sponsoring als voorwaarde (!). Met name digitale verzending.
Standmaterialen: vragen om sponsoring.
Reizen: Liftcentrale. Alleen op eigen kosten. Meer online vergaderen (zoals eerder voorgenomen en geprobeerd).
Website en domeinnaam: vragen om sponsoring.
Telefoon en internet: sponsoring vragen. Gebruik
van eigen voorziening. ‘Whats app’ gebruiken of
andere berichtendienst (gratis).
Postzegels: vragen pakketjes mee te nemen door
ieder. Niet gebruiken.
Ontwerpen: mediaopleiding, stagiaires en aangesloten leden vragen.
Huur: voorkomen. Vragen om gratis gebruik.
Wederdienst aanbieden voor gebruik 'om niet'.
Gratis ruimte zoeken.
Kopieerkosten: vragen om sponsoring. Eigen apparaat. Zoveel mogelijk voorkomen.’

Standpunt Platform
Zoals EcoVrede hierboven aangeeft, is er binnen het Platform al eerder gesproken over een andere, minder van gemeentelijk budget afhankelijke manier van werken. Uiteraard behoort digitaal vergaderen tot de mogelijkheden, ieder Platformlid beschikt immers sinds enkele jaren over
een computer met internetaansluiting. Digitaal vergaderen voorkomt tijdverlies door reizen en
het reserveren van vergaderruimte. Maar het digitale gemak heeft ook een keerzijde waar de
leden zich van bewust zijn: het elkaar ontmoeten en het met aan tafel elkaar overleggen is voor
hen minstens zo belangrijk als het acht keer per jaar doornemen van de agendapunten. En het
voorstel om meer onderdelen van het Platformwerk door middel van sponsoring en crowdfunding te financieren, maakt de inzet afhankelijk van de goodwill en geld van andere partijen. Een
afhankelijkheid die bovendien ten koste kan gaan van de zelfstandigheid en het kritisch vermogen van de Platformorganisaties. Bovendien raakt het Platformwerk daarmee nog niet los van de
geldeconomie zoals EcoVrede graag zou zien. Het zijn nu alleen anderen die de geldbeurs trekken in plaats van de gemeente Arnhem. Maar voor EcoVrede ligt dit toch anders, zo blijkt uit de
notitie:
‘Het gaat om onze instelling en de noodzaak ervan inzien. Het zien als uitdaging om op deze
wijze te werken. Neem de 'vrekkenkrant' als voorbeeld. Starten met een eigen muntsysteem
waarmee waarde in het eigen netwerk kan worden gekocht en geruild.
Nadenken over wederdiensten: wat kunnen wij bieden aan partijen die iets voor ons doen? Wat
zijn onze unieke waarden en wat hebben wij dat voor anderen interessant is? Inventariseren.
10% die overblijft: er blijft zodoende een heel klein deel over aan werkelijke kosten. Dat kan op
de volgende manieren worden verkregen: projectsubsidies vragen.’
Maar ook het aanvragen van projectsubsidies zal het Platform niet los doen raken van die zo
verguisde geldeconomie, om nog maar te zwijgen over de tijd die gaat zitten in de aanvraag en
evaluatie van deze doorgaans eenmalige subsidies. EcoVrede: ‘Er zijn alternatieven denkbaar.
Een zeer kleine bijdrage vragen aan ieder die iets met ons samen doet. Denk aan particulieren
5,- euro per jaar, bedrijven en organisaties 20,- euro per jaar. Minimale bijdragen van sympaArnhem Mondiaal

866

Stichting Doca

thisanten. Vooral inventariseren wat er binnen het eigen netwerk aan mogelijkheden zijn en hier
gericht naar vragen.
Zij krijgen hiervoor (aanbod): de digitale nieuwsbrief, toegang tot ons archief, uitnodiging voor
alle bijeenkomsten, toegang tot de denktank, deelname aan werkgroep naar keuze, nieuwe materialen worden direct toegestuurd, vraagbaak en informatiepunt, alle gevraagde medewerking
voor eigen initiatieven, zij worden onderdeel van het netwerk en kunnen ook door anderen gevraagd worden.
Zo laten wij ons sturen door datgene wat wordt gevraagd in de ontwikkelingen welke door ons
alleen in hoofdlijnen (!) worden aangegeven. Wij faciliteren, maken mogelijk en geven handvatten, inzicht en inspiratie.’

Pact van Presikhaaf
Dat de inzet van EcoVrede niet beperkt blijft tot bovenstaande interne gedachtewisseling blijkt
wanneer de organisatie een week later (13 maart 2014) een persbericht uitbrengt naar aanleiding
van het bereikte Pact van Presikhaaf. Onder de titel ‘Politieke partijen tekenen Pact van Presikhaaf’ meldt de organisatie:
‘Zondag 9 maart 2014 organiseerde EVS EcoVrede een Congres van de Toekomst. Tijdens
dit congres zijn de politieke thema’s die voor
de duurzame transitie van wezenlijk belang
zijn aan de orde geweest.
De diverse aanwezige politieke partijen hebben aan het einde van dit drukbezochte congres afgesproken aan de slag te willen met
vier doelstellingen, te weten:
- Het inzetten van stadslandbouw op plekken
in de gemeente waar dit kan zodat inwoners
bewuster omgaan met voedsel en minima zelf
voedsel kunnen verbouwen;
- Het creatief inzetten van tijdelijk leegstaande
panden voor de samenleving en het algemeen nut;
- Het willen onderzoeken van alternatieve economieën en geldsystemen, ten einde een socialere samenleving te bevorderen;
- Het samenwerken in regionaal verband, met
name tussen Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard.
Deze doelstellingen zijn vastgelegd in het Pact van Presikhaaf en de aanwezige politici hebben
dit document onderschreven. EVS EcoVrede is content met dit duurzame en leefbare resultaat.
Syne Fonk, manager van EVS EcoVrede: ‘Ik ben blij met het resultaat van deze energieke bijeenkomst en hoop dat de politieke partijen ook na de verkiezingen hun handtekening onthouden
hebben en in de nieuwe collegeperiode aan de slag willen met deze thema’s.’

Hoofdstuk 5

Doorlichting partijprogramma’s
Of de plaatselijke politici die aanwezig waren op het Congres van de Toekomst, het zetten van
hun handtekening onder het Pact van Presikhaaf onthouden hebben, zoals Syne Fonk van EcoVrede hoopt in het persbericht van de stichting in het vorige hoofdstuk, is maar zeer de vraag.
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Zoals het ook maar zeer de vraag is of het nut zou hebben gehad om deze politici te bevragen
over de brief die het Platform in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart
2014 aan deze mensen persoonlijk heeft toegestuurd. Op de brief is namelijk door geen van hen
gereageerd zoals we in een vorig deel al hebben geconstateerd.
De stichting Doca besluit de proef op de som te nemen en de partijprogramma’s door te nemen
op artikelen over vrede, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en ontwikkelingssamenwerking. Dat levert een ontluisterend beeld op. Van de inzet van EcoVrede noch van
het Platform valt namelijk bedroevend weinig terug te vinden. Uit de inleiding van het Docadocument waarin de analyse is uitgewerkt:
‘Ik hoop dat u 19 maart uw stem gaat uitbrengen. Want de stad wordt bestuurd door de stad. En
de stad, dat bent u.’ Aan het woord is burgemeester Herman Kaiser in zijn inleiding van de verkiezingskrant die de gemeente Arnhem in maart 2014 in een oplage van 76.550 exemplaren huis
aan huis heeft laten bezorgen. En dat alles om de stemgerechtigde burgers van deze stad ertoe
aan te zetten zich op 19 maart naar de stembus te begeven en daar zijn of haar keuze voor de
Arnhemse toekomst te maken.
Het maken van die keuze is echter niet zo eenvoudig. Maar liefst 18 partijen hebben zich voor
deze verkiezingen ingeschreven, waaronder 6 plaatselijke. Al die 18 partijen presenteren zich in
de verkiezingskrant met uittreksels uit hun partijprogramma. ‘Werk!’, ‘goede zorg!’ en een ‘veilige omgeving!’ zijn daarin de meest voorkomende leuzen. Begrijpelijk, want ons land bevindt
zich in een recessie waardoor veel inwoners en bedrijven in financiële nood zijn gekomen. En
omdat de kranten bol staan van falende zorgverleners en
mensen zich al heel lang ’s avonds niet meer veilig op straat
voelen, liggen die andere twee slogans ook voor de hand.
Minder voor de hand echter liggen heel andere kwesties die
de toekomst van de Arnhemse burgers bepalen, ook al zijn die
veel minder tastbaar. Want je veilig op staat voelen is een
waardevol iets, maar intussen staat Nederland al jaren in de
top-10 van wapenexporterende landen en draagt dit bij aan
de onveiligheid in de wereld die voortdurend tot escalaties
leidt, dan weer hier, dan weer daar. Arnhem telt een dozijn
bedrijven die aan de wereldwijde wapenhandel deelnemen,
direct door middel van productie of dienstverlening en indirect via beleggingen in de wapenindustrie.
Ook de armoede waar veel Arnhemse gezinnen mee tobben
door gebrek aan werk en stijgende zorgkosten, heeft een andere kant. Want terwijl de mondiale armoede op steeds meer plekken met succes wordt bestreden, groeit de wereldbevolking en leven er nog altijd meer dan een miljard mensen onder de armoedegrens. De relatie tussen beide problemen is veel nauwer dan op het eerste oog lijkt. Want
terwijl in de Arnhemse winkels kleding en voedsel nog altijd onder de werkelijke prijs worden
aangeboden vanwege onderbetaalde grondstoffen en lage loonkosten in ontwikkelingslanden,
komen mensen in diezelfde landen om van de honger omdat wij die producten wel kunnen kopen
maar zij zelf niet.
Hetzelfde geldt voor de zorg. De kosten mogen dan weliswaar hier erg hoog zijn, maar afgezet
tegen het feit dat ieder jaar miljoenen mensen in de wereld sterven aan ziektes die met een beetje goede wil vanuit het rijke Westen effectief bestreden kunnen worden, zijn patiënten in ons
land nog relatief goed af.
Arnhem is niet voor niets Millennium- en Fair Trade gemeente geworden. Die stappen waren
belangrijk om als gemeente het goede voorbeeld te kunnen geven en om de stad (en dat zijn wij,
zegt de burgemeester immers) te helpen zich bewust te maken van dit soort tegenstellingen.
Nu gaat het erom de Millennium- en Fair Trade doelen te blijven invullen. De verkiezings-programma’s zijn daar uitgelezen instrumenten voor. Vandaar dat het Platform Arnhem Mondiaal,
waar Doca deel van uitmaakt, al in oktober 2013 de politieke partijen in de gemeenteraad heeft
verzocht om deze grensoverschrijdende doelstellingen in hun programma’s op te nemen.
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Met de verkiezingskrant in de hand en het partijprogramma op het computerscherm, valt na te
gaan wat de Arnhemse politiek met dat Platformadvies heeft gedaan.’
Het tweeëntwintig pagina’s tellende document dat Stichting Doca op 13 maart 2014 uitbrengt
roept opeens wel reacties uit de plaatselijke politiek op. Zo toont de fractie van GroenLinks zich
tevreden met de conclusie van Doca dat er aandacht van de partij is voor de door de stichting
genoemde beleidsterreinen. D66 daarentegen voelt zich tekortgedaan omdat de partij verantwoord ondernemen voorstaat terwijl dat naar het oordeel van Doca te weinig gebeurt. De Partij
Rechten Kind (PRK) doet ook een duit in het zakje door een dreigende mail te sturen waarin ze
de stichting ervan beschuldigt de partij te beschadigen met de in het document geuite kritiek.

Conclusie
Als prikactie mag het initiatief van Doca dan wel geslaagd worden genoemd, wezenlijk veel
wordt er echter door het initiatief niet bereikt. En in de plaats tredend van het eerdere idee om
de fracties van alle politieke partijen te benaderen en hen te wijzen op de noodzaak om de vier
beleidsterreinen van het Platform in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen, is het effect van
de actie alleen achteraf even een rimpeling in de politieke vijver.
Niettemin heeft de actie uit historisch oogpunt nog wel zin omdat het de betrokkenheid van de
plaatselijke politiek – beter gezegd het gebrek daaraan – anno 2014 illustreert. Vandaar dat de
conclusies uit de het Doca-document hieronder worden weergegeven:
‘Het is alweer veertig jaar geleden (1972) dat de Club van Rome zijn alarmerende rapport ‘De
grenzen aan de groei’ presenteerde. Belangrijkste conclusie uit dat rapport: wanneer we doorgaan met het verspillen van energie- en grondstoffenvoorraden, zal het leven op aarde op korte
termijn onmogelijk worden.
Sindsdien zijn er tal van congressen in VN-verband geweest met
het doel die verspilling terug te dringen met de Rio-akkoorden en
de Kyoto-protocollen als de bekendste voorbeelden.
De conclusie van al die congressen luidde: duurzame ontwikkeling maakt alleen een kans wanneer in alle landen ter wereld de
bestuurslagen die het dichtst bij de bevolking staan (in ons land
dus de gemeentes), de bevolking ervan weten te overtuigen dat er
zuinig met energie en grondstoffen moet worden omgegaan, dat
er zo min mogelijk stoffen moeten worden uitgestoten die de
dampkring aantasten en dat tegelijkertijd de armoede in de wereld moet worden opgeheven om ook de miljoenen mensen in ontwikkelingslanden een kans te geven op een menswaardig bestaan
en ook daar duurzaamheid een kans krijgt.
Kernvraag bij het doorlichten van de partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 2014 daarom: welke partijen nemen deze noodzakelijke aandacht voor milieu, klimaat en
armoedebestrijding daadwerkelijk op in hun partijprogramma? En vanuit de wetenschap dat
Arnhem zowel Millenniumgemeente, Fair Trade gemeente als Peace Messenger is: welke boodschap op deze terreinen geven de 18 partijen die zich voor deze verkiezing hebben ingeschreven, mee aan hun kiezers?
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Een samenleving die op een te grote voet leeft als de onze, heeft dat voor een belangrijk deel te
danken aan ongelimiteerde productie. Zolang bedrijven de wetten niet overtreden, mogen ze
produceren wat en zoveel ze willen, ook wanneer daarmee een bovenmatig beslag gelegd wordt
op grondstoffen en energievoorraden. Dankzij een psychologisch uitgedokterd reclamebeleid
worden ons producten opgedrongen waar we niet naar zouden talen als we niet zouden weten
dat ze bestonden.
De landelijke overheid probeert sinds enige jaren om in elk geval de uitwassen van deze productievrijheid te beperken met een MVO-beleid: maatschappelijk verantwoord ondernemen.
En hoewel Arnhem meer een dienstverlenende stad is dan een industriestad, komt het er toch op
aan om ons bewust te worden van wat in onze stad, waarom en hoe geproduceerd wordt.
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Van de 18 ingeschreven partijen maken zich daar 8 gedachten over in hun partijprogramma. Zij
het dat bij de beoordeling daarvan ook de gevolgen van de vrije koopzondagen meegenomen
zijn; een gemeentebesluit waar nog menig midden- en kleinbedrijf in onze stad de zure vruchten
van zal plukken.
Vredesvraagstukken
Bij het opstellen van de acht Millenniumdoelen door de VN in 1992 is fiks gediscussieerd over
de vraag of daarbij vredesvraagstukken als thema opgenomen moesten worden. Wapenindustrie
en wapenhandel vormen immers een permanente bron van oorlog waarvan de burgerbevolking
en het milieu altijd weer de dupe zijn. Omdat een land echter ook het recht heeft om zich te verdedigen en daar wapens bij nodig heeft, is het thema toentertijd niet in de Millenniumdoelen opgenomen. Een land echter ontwikkelingshulp geven en er tegelijkertijd wapens aan verkopen zet
weinig zoden aan de dijk, vandaar dat het thema vredesvraagstukken naar verwachting wel deel
zal uitmaken van de post-Millenniumcampagne na 2015.
Daarnaast is Arnhem in de jaren 80 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Peace Messenger
en kreeg de stad in die periode tevens de Prijs van Europa van de Raad van Europe voor haar
vredesinzet. Het is daarom opmerkelijk te noemen dat vredesvraagstukken in geen enkel partijprogramma aan de orde komt.
Millenniumdoelen
Mondiale armoedebestrijding is de centrale doelstelling van de VN-Millenniumdoelen. De gemeente heeft zich met de toetreding tot de Millenniumgemeenten in Nederland in 2009 ook gecommitteerd aan de zeven overige doelen, maar daarbij de prioriteit gelegd bij invulling van
Millenniumdoel 7 (duurzaam leefmilieu) en Millenniumdoel 8 (eerlijke handel en hulp). Het lijkt
vanzelfsprekend dat ook in de raadsperiode 2014-2018 dit Millenniumbeleid zal worden voortgezet, maar gezien de gebrekkige aandacht in de verkiezingsprogramma’s voor dit onderwerp,
is dat wellicht niet zo. Vandaar ook het in de inleiding genoemde initiatief van het Platform
Arnhem Mondiaal, zonder dat dat veel
respons opleverde overigens. GroenLinks vormt de positieve uitzondering
daarop en noemt de Millenniumdoelen
wel expliciet in haar programma.
Fair Trade
Hetzelfde geldt voor eerlijke handel.
Arnhem kreeg in 2011 het predicaat
Fair Trade Gemeente toegekend, maar
helemaal vanzelfsprekend is dat niet. En
hoewel dit predicaat sindsdien al een
paar keer is verlengd, blijft aandacht
geboden. GroenLinks en de Partij voor de Dieren doen dat in hun partijprogramma door Fair
Trade expliciet te noemen.
Armoedebestrijding en ontwikkelingssamenwerking
Vooropgesteld moet worden dat alle partijen zich in hun verkiezingsprogramma’s bezorgd
tonen over de armoede in Arnhem. Alle partijen zijn ook van mening dat de gemeente zich in
dient te zetten om werkzoekenden zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook spreken verschillende
partijen hun schaamte uit over het feit dat in een zo rijk land als Nederland mensen afhankelijk
zijn geraakt van voedsel- en kledingbank, zonder deze instellingen overigens tekort te doen.
In hoeverre de door de partijen voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk houtsnijden is aan
de kiezer om te beoordelen. In elk geval zijn de partijen op armoedebestrijding aan te spreken.
De mondiale armoede is van een heel andere categorie. Een miljard mensen in de wereld leeft
onder de armoedegrens en in tal van ontwikkelingslanden komen honderdduizenden mensen per
jaar om van de honger. Toch hebben wij – in het relatief rijke Westen – onze welvaart te danken
aan de goedkope grondstoffen en energievoorraden en de lage lonen in het minder ontwikkelde
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deel van de wereld. Dit feit komt maar bij twee partijen aan de orde: GroenLinks en de Partij
voor de Dieren.
Mensenrechten
In meer dan één partijprogramma wordt een lans gebroken voor de kwetsbare positie van homoseksuelen en kinderen in onze samenleving. De Partij Rechten Kind wijdt zelfs haar hele verkiezingsprogramma aan beschermende maatregelen voor het kind. Toch laat artikel 1 van onze
Grondwet niets aan duidelijkheid te wensen over op dit punt: discriminatie van mensen op
grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond
dan ook is verboden. Ook de rechten van het kind hebben in de voorbije jaren een duidelijke
omschrijving gekregen.
Om die reden is bij het hanteren van dit criterium gekeken naar wat partijen schreven over
kwetsbaren in onze samenleving waarvoor veel minder beschermende wetgeving geldt: vluchtelingen en asielzoekers. En dan valt het op dat van de 18 partijen er maar 3 zijn die er aandacht
aan besteden in hun verkiezingsprogramma: de SP, GroenLinks en de ChristenUnie.
Wel is er een vierde partij die aandacht aan de mensenrechten
besteedt, maar dan op een heel andere manier en dat is de Nederlandse Volksunie (NVU). De partij is voor herinvoering
van de doodstraf, wil geen asielzoekers in dit land meer toelaten en stelt bovendien dat Anti-Discriminatie Bureaus geen
subsidie van overheidswege meer mogen ontvangen.
D66 is een van de weinige partijen die wat uitgebreider ingaat
op de moeilijke toegankelijkheid van het winkelgebied voor
rolstoelgebruikers. En dat terwijl Het Dorp in 2012 nog zijn
50-jarug jubileum vierde.
Energiebeleid
Het kan niet anders of de intensieve campagne die de gemeente Arnhem de afgelopen jaren
heeft gevoerd onder het motto Energy Made in [Arnhem], heeft ook zijn vruchten afgeworpen
bij het opstellen van de verkiezingsprogramma’s. Maar liefst 13 van de 18 partijen wijden er
aandacht aan. Niet alleen aan energiebesparende maatregelen, maar ook aan allerlei vormen
van alternatieve energiewinning. Het wekt in dat opzicht dan ook verbazing dat de VVD in haar
programma weinig woorden aan energiebeleid wijdt, terwijl de stuwende kracht vanuit B&W
bij deze campagne toch VVD-wethouder Margreet van Gastel was. Maar ook CDA en PvdA besteden nauwelijks aandacht in hun programma aan de noodzaak van energietransitie.
Klimaatbeleid
Hetzelfde geldt ook voor het gemeentelijk klimaatbeleid: de plaatselijke afdelingen van de
grootste landelijke partijen wijden er geen letter aan. Het zijn de partijen die zich toch al jaren
inzetten voor duurzaamheid als GroenLinks, SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren
(voor de gelegenheid aangevuld met TROTS Arnhem) die in hun programma laten zien oog te
hebben voor deze toch alomvattende problematiek.’

Hoofdstuk 6

De Democratiefabriek in Arnhem
Wanneer de Platformleden op 16 april 2014 weer in vergadering bijeenkomen valt er eigenlijk
niet veel te melden. De computer van de Bahá’í Gemeenschap is gecrasht, Kees Tinga van de
Oikocredit Werkgroep Arnhem heeft opnieuw vergeefs contact gezocht met de PvdA om ingang
te vinden tot een uitnodiging aan minister Ploumen en de Raad van Kerken Arnhem meldt dat
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de Joodse gemeenschap in Arnhem bij nader inzien toch niet meedoet aan een gezamenlijke 4
mei viering. De reden ervan is niet duidelijk.
Wel is inmiddels het jaarverslag van het Platform over 2013 verschenen (waarvan de omslag opnieuw ontworpen is door Mirjam Rudolphus, besrtuurslid bij de stichting Doca) en
heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het overzicht van Millenniumactiviteiten dat de stichting Doca over
2013 heeft samengesteld, op haar website
gezet. De stichting is er verguld mee: waar het
gemeentebestuur niet eens reageert op de jaarlijkse toezending van het overzicht, geeft de
VNG het supplement een prominente plaats
als een voorbeeld van een geslaagde plaatselijke Millenniumactiviteit.
Verder heeft het Platformbestuur op 12 maart de leden vertegenwoordigd op een bijeenkomst
van de nieuwgevormde Stichting Fairtrade Arnhem, waar het nieuwe bestuur zich heeft voorgesteld en waar duidelijk wordt dat de relatie met de gemeente Arnhem (de oude naam luidde
Stichting Fair Trade Gemeente Arnhem) een stuk losser is geworden. En een viertal Platformleden heeft op 30 maart in de Parkstraatgemeente de discussie bijgewoond tussen burgemeester
Herman Kaiser en voormalig Rabo-bestuursvoorzitter Herman Wijffels over duurzaamheid en
de noodzaak van duurzaam ondernemen.

De Democratiefabriek komt naar Arnhem
Wel is er op deze aprilvergadering nieuws van het werkgroepje dat de komst van De Democratiefabriek naar Arnhem voorbereidt. Uit de notulen van deze vergadering: ’Johannes, Bert, Henny, Ed en Rob Dix (Walburgis) zijn op 8 april bijeengekomen. Bert doet verslag (schriftelijk
verslag gaat z.s.m. rond). Het blijkt goed mogelijk om de opstelling in de Walburgis te plaatsen.
Dat kan van 20 - 25 mei en een aantal dagen in de week erna. Op maandag 19 mei wordt de
tentoonstelling gebracht en opgesteld, waarna er die avond al een briefing plaats kan vinden
met vrijwilligers, ouders, leerkrachten e.d.. Op maandag 2 juni wordt de expositie weer afgebroken en opgehaald.
Net als bij de Vrede Express is het de bedoeling dat er per dagdeel twee begeleiders aanwezig
zijn voor toezicht en assistentie. Ed heeft daartoe een intekenrooster gemaakt dat rondgaat. Het
verzoek luidt om z.s.m. in te tekenen zodat een totaalrooster gemaakt kan worden.
LAVA verzorgt een mailing naar alle scoutinggroepen in Arnhem en Spectrum is bereid migrantengroepen, moskeeën, Mozaïek e.d. te benaderen. De organisatie moet zichzelf bedruipen en
biedt aan om met name met migrantengezinnen tijdens of na die 2 weken workshops te houden
over de thematiek in relatie met hun thuissituatie. Dit zou aan de orde gesteld kunnen worden
wanneer we de wethouder voor onderwijs en jeugdzorg benaderen voor een financiële bijdrage.
Bert en Ed stellen voor om nog deze week met het groepje bijeen te komen voor een checklist
(Henny deze week verhinderd, Ed en Bert zijn beiden in de week van 22 tot 25 april afwezig).’
Het werkgroepje is weliswaar voortvarend te werk gegaan, maar toch zal ook hier de praktijk
weerbarstiger zijn. Want ondanks het gesprek dat Platformvoorzitter Ed Bruinvis op 15 april
met twee bestuursleden van de organisatie Spectrum (voluit: Spectrum partner met Elan) heeft,
‘een ondernemende adviesorganisatie in het sociale domein’ zoals het bureau zich profileert,
leidt dit niet tot de gewenste samenwerking bij het benaderen van migrantengroepen in Arnhem.
Er blijkt aan de voorgespiegelde inzet van het bureau bovendien een wel erg fors prijskaartje te
hangen.
Maar ook de ingeschatte belangstelling bij Arnhemse scholen blijkt een misrekening. Platformbestuurder Johannes Kon in zijn uitnodiging aan alle onderwijsinstellingen in Arnhem onder de
kop ‘Bezoekers (schoolklassen) gevraagd’: ‘Deze tentoonstelling was eerder één dag in het
Stadhuis te zien en kon toen op veel enthousiasme van de bezoekers rekenen. Nu is er bijna twee
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weken de gelegenheid deze te bezoeken. Tijdens de openingstijden van de tentoonstelling (van
09.00 tot 16.00 uur) zijn er per dag vier groepen schoolklassen welkom. Er vindt begeleiding
plaats. Er kan worden gestart met de bezichtiging/activiteiten om 09.00 uur, 11.00 uur, 13.00
uur en 15.00 uur. Het hele bezoek duurt ongeveer anderhalf uur.’
Aan de uitnodiging die per e-mail aan de schoolbesturen wordt verzonden is een digitale
intekenlijst gekoppeld waarop
de scholen kunnen aangeven
wanneer ze van het aanbod
gebruik willen maken en
waarop automatisch wordt bijgehouden welke data en uren
nog vrij zijn en welke reeds
zijn bezet. Het is een inventieve opzet, maar het effect
valt tegen. De tentoonstelling
zal in die tien dagen slechts
worden bezocht door een
groep van het Rijn IJssel College, de Internationale Schakelklas, Scouting Gelderland,
de leden van de Arnhem Band,
twee groepen van de Pabo
(HAN) en een groep van het inloophuis Kruispunt. Verder valt op dat een delegatie van het
provincie-bestuur een kijkje komt nemen, maar dat het gemeentebestuur het daarentegen
volledig laat afweten.
De deelname aan de begeleiding is evenwel – net als bij de Vrede Express twee jaar eerder –
ronduit verheugend. Behalve de Platformleden melden zich maar liefst veertien begeleiders van
buiten het Platform aan, allen mensen met wie eerder bij vredeactiviteiten is samengewerkt,
waaronder leden van de Wekgroep Verzet tegen Armoede.

De pers
Zoals uit de voorgaande delen in dit historisch werk al menigmaal is gebleken, is het in de Gelderse hoofdstad altijd afwachten hoe de pers op vredesinitiatieven reageert en zijn de ervaringen
daar vaker teleurstellend dan verheugend bij geweest. Zo is dit ook weer het geval bij de komst van
De Democratiefabriek. Dagblad de Gelderlander
wijdt er een minuscuul berichtje aan. In de editie
van 21 mei 2014 en onder de kop Democratiefabriek
staat in zes regeltjes: ‘De reizende jeugdtentoonstelling De Democratiefabriek staat tot en met 2 juni in
de Sint Walburgiskerk. Aan bod komen thema’s als
politiek en vooroordelen.’ Daar moeten de lezers
van de krant het mee doen en wervend kan het stukje moeilijk worden genoemd.
Anders is het ditmaal gesteld met het weekblad Arnhemse Koerier, dat er wel een achtergrondartikel aan
wijdt. Onder de kop ‘Wat betekent burgerschap voor
ons?’ schrijft de redactie op 21 mei 2014: ‘De interactieve tentoonstelling ‘De Democratiefabriek’ is nu
in Arnhem neergestreken. In de expo gaat het over
democratie en wat er zou kunnen gebeuren als er
geen democratie zou zijn zoals in de Tweede Wereldoorlog. Tot en met maandagmorgen 2 juni staat
‘De Democratiefabriek’ in de Arnhemse Sint WalArnhem Mondiaal
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burgiskerk. Het is een mobiele tentoonstelling waarin jongeren van 10 tot 18 jaar democratie
kunnen oefenen met allerhande apparaten. Maar ook voor volwassenen zijn de twaalf opstellingen erg leuk en verrassend. Gaandeweg komen de deelnemers erachter dat de tentoonstelling eigenlijk over henzelf gaat, over hun eigen normen, houding en gedrag. En natuurlijk
over maatschappelijke standpunten. Alles is gericht op actief burgerschap.
Tijdens het twee aan twee doorlopen van de tentoonstelling kunnen leerlingen en deelnemers
hun score invullen en thuis of op school via internet een certificaat printen. De Democratiefabriek is te bezoeken van 9.00 tot 16.00 uur te beginnen op vier verschillende tijdstippen:
09.00, 10.30, 13.00 en 14.30 uur. De rondgang duurt circa vijf kwartier. Tijdens de openingsuren zijn er steeds twee begeleiders aanwezig.
Scholen en instellingen wordt gevraagd vooral
te reserveren. Via een mailbericht wordt u
daarover geïnformeerd. Voor informatie kunt u
kijken op www.huisvandejeugd.nl.’
Het informatieve artikel is voorzien van een foto
waarop een van de Platformbestuurders te zien
is bij een vitrine van de tentoonstelling.
Ook het weekblad Hét Gemeentenieuws komt
met een artikel, zij het met minder informatie,
maar wel met dezelfde foto en RTV Arnhem
wijdt een radio-interview aan het onderwerp.
De Democratiefabriek in de Sint Walburgiskerk
(foto Doca)

Terugblik
Nadat de tentoonstelling is afgebroken en naar Culemborg is verhuisd voor een bezoek aan de
daar wonende schooljeugd, wordt uiteraard uitgebreid teruggeblikt op deze activiteit. Eerst
neemt het werkgroepje het verloop van de tien dagen door waarbij vooraf alle deelnemers zijn
geconsulteerd: ‘De meeste opmerkingen die binnenkwamen betroffen het toch weer tegenvallend
aantal bezoekers (net als bij de soortgelijke expositie in de Vrede Express van mei 2012), wat
bij de begeleiders soms leidde tot gevoelens als ‘Wat doe ik hier eigenlijk?’ en ‘Zonde van alle
tijd en energie die erin gestoken is.’
De tip die hieromtrent enkele malen is gegeven, luidt om scholen al vóór aanvang van het
nieuwe schooljaar met een uitnodiging te benaderen. Dan kan het evenement in het programma
van dat jaar worden opgenomen. Dat we als Platform pas begin april uitsluitsel hadden over
huur en locatie beperkte ons in het vroegtijdig benaderen van scholen.
Ander zwaarwegend punt dat is ingebracht, luidt dat de maand mei een slechte maand is om iets
te organiseren voor scholen vanwege examens, proefwerkweken, sportdagen e.d.
Een andere tip luidde om te pogen jongeren te benaderen via het jongeren- en buurtwerk en dan
bijvoorbeeld een week in Noord en een week in Zuid te staan met de tentoonstelling.
De expositie zou wellicht ook met een ander evenement gecombineerd kunnen worden.’
Daarna wordt er een deel van de Platformvergadering op de avond van 4 juni aan gewijd. Uit de
notulen van deze bijeenkomst: ‘De werkgroep is op 4 juni bijeen geweest voor de evaluatie van
het project. Het concept van het verslag is na afloop van de bijeenkomst rondgemaild aan de leden voor aanvullend commentaar. Aan de hand van dit concept doet Bert verslag van de voorbije twee weken. Belangrijkste conclusie is wel dat we na twee scholenprogramma’s (Vrede Express en Democratiefabriek) scholen niet in zo’n laat stadium meer moeten benaderen. De
scholen zitten al vol met hun programma en worden naar het schijnt overladen met buitenschools aanbod.
Ook lijkt onze manier van benaderen van zowel pers al jongeren achterhaald; we moeten
waarschijnlijk toch meer insteken op media als Twitter en Facebook.
De datumprikker.nl-methode heeft niet goed gewerkt: ofwel de scholen hebben er geen ervaring
mee ofwel ze hadden geen tijd/zin, maar feit is dat de scholen die wel hebben gereageerd, dat
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per e-mail deden of per telefoon.
Ed verwerkt het commentaar in het definitieve evaluatieverslag en stuurt het rond met een dankbrief. De vrijwilligers van buiten het Platform krijgen als kleine attentie de Platform-pen.
Bert en Johannes mailen Ed de adressen van de vrijwilligers.
Het project heeft ons € 925 gekost. Omdat we aanhaakten bij de opmerking van wethouder Luuk
van Geffen dat hij een vervolg op die ene dag in januari in het stadhuis op prijs zou stellen, lijkt
het ons redelijk om een bijdrage in de kosten van de gemeente te vragen. Johannes kijkt of daartoe mogelijkheden zijn.
De opbrengst van de donatiebus in de Walburgis (€ 33) maakt Johannes over aan Walburgis
voor gebruik van toilet, koffie, thee e.d.’

Hoofdstuk 7

Vervolgactie tegen kernwapens
De terugblik op het project De Democratiefabriek is niet het enige onderwerp dat centraal staat
op genoemde Platformvergadering van 4 juni 2014. Ook de campagne tegen kernwapens van de
vredesorganisatie PAX heeft een prominente plaats op de agenda. Het is immers zaak om binnen een jaar minstens 40.000 handtekeningen te verzamelen om het onderwerp op de agenda
van de Tweede Kamer te krijgen, zoals we in een voorgaand deel hebben kunnen lezen. Dat burgerinitiatief is belangrijk om de impasse te doorbreken die is ontstaan nadat het kabinet weigerde conclusies te trekken uit het feit dat er een Kamermeerderheid tegen kernwapens is gegroeid.
Bovendien is de actie van belang vanwege het besluit van de Amerikaanse regering – onder de
progressieve president Barack Obama nota bene – om vaart te maken met het moderniseren van
atoomwapens en daarmee dus ook van de kernwapens die op de vliegbasis Volkel liggen opgeslagen want die zijn immers Amerikaans bezit.

Mient Jan Faber en kernwapens
Maar is nog een reden voor het Platform om werk te maken van de anti-kernwapencampagne.
En die is gelegen in de stelling die voormalig algemeen secretaris van het IKV, Mient Jan
Faber, een van de gezichten van de massale demonstraties tegen de komst van de kruisraketten
in de beginjaren 80, enkele weken eerder heeft verkondigd.
Die stelling luidt dat dankzij de kernwapens er de afgelopen
decennia geen nieuwe wereldoorlog is uitgebroken. Deze uitspraak, gedaan tijdens een interview dat Bas Kromhout van
het blad Kerk in Den Haag hem afnam, wordt gepubliceerd in
de editie van 24 februari 2014 en creëert een schokgolf door
de vredesbeweging. De voorstanders van de NAVO-afschrikkingsstrategie zullen ongetwijfeld gegniffeld hebben bij Fabers val van zijn voetstuk. Maar de vredesactivisten die een
groot deel van hun leven hebben gewijd aan de verspreiding
van de vredesgedachte, reageren met woede en verbijstering.
Op de vraag van de interviewer naar de waarde van de leus
van het IKV in de jaren 70 (‘Help de kernwapens de wereld
uit, te beginnen uit Nederland’) antwoordt Mient Jan Faber
namelijk: ‘Dat was allemaal romantiek. Het idee van een
kernwapenvrije wereld is flauwekul, daar zal nooit iets van
terecht komen. Destijds was er wel aanleiding om te protes-
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teren tegen de neutronenbom, want dat was een tactisch wapen dat op be-perkte schaal kon
worden ingezet. En als de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie met elkaar in oorlog zouden
raken, werd Europa het slagveld. Dat probleem speelt niet meer.’
En op de vraag ‘Daar staat tegenover dat nu meer landen kernwapens bezitten. Maakt dat het
risico van een nucleaire oorlog niet groter dan tijdens de Koude Oorlog?’ luidt de reactie van
Mient Jan Faber: ‘Geen van de huidige kernwapenlanden is uit op zelfvernietiging. Ook elkaar
vijandige staten zoals India en Pakistan houden elkaar tot in lengte van dagen in een houdgreep. Het veiligheidsvraagstuk dwingt de grootmachten goede relaties te onderhouden, waardoor de wereld stabieler is geworden. Een grote oorlog is tussen haakjes geplaatst. Er is geen
betere garantie voor de wereldvrede dan het kernwapen. Natuurlijk weet je het nooit honderd
procent zeker. Er kan ergens een Hitler opstaan. Maar dan zullen de andere grootmachten collectief reageren om het gevaar af te wenden. Er is alle reden om gerust naar bed te gaan.’

Mogelijke inzet kernwapens
De aanbeveling van Mient Jan Faber om maar rustig te gaan slapen komt de Platformleden
bekend voor. Was het niet voormalig minister Hendrikus Colijn die dat bij de bezetting van het
Rijnland door de Duitsers in 1935 ook niet zei? Binnen het Platform, met Vredeswerkgroep
Arnhem-Zuid en de stichting Doca voorop, overheerst op dit vlak nu juist de zorg dat de Joint
Strike Fighter (JSF) de F-16 gaat vervangen inclusief de kerntaak die deze jachtbommenwerper
heeft. Juist de modernisering van de B-61 bom waarmee beide toestellen kunnen worden uitgerust, maakt het mogelijk om de bom nog preciezer dan voorheen op zijn doel te krijgen waarmee in hun ogen de drempel om het kernwapen in te zetten, verlaagd wordt. De verminderde nevenschade (collateral damage)
zal dan door de heren generaals aangevoerd
worden als een voordeel boven de huidige
schade die een kernbom aanricht.
Mient Jan Faber in zijn reactie op de vraag
van de interviewer wat hij ervan vindt dat het
kabinet de motie van de Tweede Kamer naast
zich heeft neergelegd waarin werd gevraagd
om de JSF-toestellen geen kerntaak te geven:
‘De Kamer heeft wel die motie aangenomen, maar vervolgens niet de regering naar huis
gestuurd. Dus was het allemaal slechts een show, met name van de Partij van de Arbeid.
Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is er altijd een groot voorstander van geweest
om de laatste kernwapens uit Nederland weg te halen. Maar hij zegt terecht dat zoiets alleen zin
heeft in Navo-verband.’
De slogan uit de jaren 70 en 80 ‘Help de kernwapens de wereld uit: om te beginnen uit Nederland’ die honderdduizenden mensen mobiliseerden juist omdat ze geen vertrouwen meer hadden
in een NAVO-beleid, heeft dertig jaar later niets aan lading verloren, ook al mobiliseert de leus
niet meer. Juist de vierhonderd miljard dollar die de Amerikaanse regering tot het jaar 2026 wil
steken in de modernisering van haar kernwapenarsenaal toont aan dat ondanks de drastische
vermindering van het aantal (verouderde) kernwapens, de wil tot een kernwapenvrije wereld ver
te zoeken is. Of ongelukken of kwaadwillenden – ook in Nederland – niet alsnog een kernramp
kunnen veroorzaken?, zo vraagt de interviewer, maar dat ziet Mient Jan Faber niet als een gevaar: ‘Dat geloof ik niet. Ze zullen nooit worden gebruikt. Zelfs als er een ongeluk plaatsvindt of
terroristen plegen een aanslag, gebeurt er niets. Die kernwapens liggen diep onder de grond en
laten zich niet zomaar activeren.’
De honderdtachtig graden draai die de voormalige IKV-secretaris ten beste geeft doet ook bij de
interviewer de wenkbrauwen fronsen: ‘Bent u van idealist realist geworden?’ Het antwoord is
onthutsend: ‘Ik was altijd al vrij realistisch. Ik wist dat de vredesbeweging in het Westen nooit
een oplossing kon bieden voor het kernwapenprobleem, als niet tegelijkertijd in het Oosten fundamentele veranderingen zouden komen. Daarom ben ik voortdurend naar Oost-Europa gereisd
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om met dissidenten te praten, die mijn visie bevestigden. Zíj hebben een einde gemaakt aan de
Koude Oorlog, niet die half miljoen demonstranten in 1983 op het Malieveld.’
De oriëntatie van Faber op hervormingsgezinde organisaties achter het toenmalige IJzeren
Gordijn is indertijd ook de veiligheidsdiensten niet ontgaan, zoals aan het begin van dit historisch werk al is aangegeven. Dat laat onverlet dat het Faber zelf was die zich een podiumplaats
verschaft heeft in het Nederlandse deel van de vredesbeweging in die jaren. En zo stelt de interviewer het eveneens in zijn laatste vraag aan de voormalige IKV-secretaris: ‘Maar zo nuchter
als u nu over kernwapens spreekt, deed u dat destijds niet.’
De reactie Faber, tevens de slotzin van het interview, stemt tot somberheid: ‘Ik verbaas mezelf.
Het blijft een idiote, amorele situatie waren we leven. Zo kan de wereld niet bedoeld zijn. Het
liefst zag ik dat er helemaal geen kernwapens waren. Maar aangezien ze er wel zijn, kun je ze
maar beter inzetten om de stabiliteit te bevorderen. Ik heb me erbij neergelegd.’

Platform en Mient Jan Faber
Nadat de Platformleden van de schrik en de teleurstelling zijn bekomen, is het Bert Oostveen
van Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid die het idee oppert om Mient Jan Faber uit te nodigen om
zelf zijn gewijzigde standpunten te komen toelichten in een debat over kernwapens. Dit debat
dat dan op of rond de Internationale Dag voor de Vrede (21 september) gehouden zou moeten
worden, is bedoeld als follow-up van de in september 2013 gehouden bijeenkomst over kernwapens in Focus Filmtheater. Uit de notulen van 5 maart 2014 over dit idee: ‘Er dienen zich
twee aanknopingspunten aan voor een vervolgdiscussie over kernwapens: de nucleaire top
(NSS) in Den Haag eind maart en de losgebarsten discussie n.a.v. het standpunt van vml.
algemeen secretaris van het IKV, Mient Jan Faber, dat kernwapens een veiligheidsgarantie
bieden. Het zou een idee kunnen zijn om met hem en bijvoorbeeld Krista van Velzen een debat
te organiseren over het thema ’kernwapens de wereld uit’. Het debat zou gekoppeld kunnen
worden aan een reünie van Arnhemmers die de afgelopen kwart eeuw actief waren op vredesen ontwikkelingsgebied, vergelijkbaar met de bijeenkomst rond het 25-jarig bestaan van de SAV
(2006). De Platformfilm is daarbij als intro goed bruikbaar.
Als locatie komt Bezoekerscentrum Sonsbeek in aanmerking, maar Het Rozet is met € 175 per
dagdeel ook nog een mogelijkheid. Ter gelegenheid van die avond kan, net als in september,
weer een documentatie worden samengesteld; Kees mailt Ed daar materiaal voor toe.
Johannes neemt contact op met zowel het Bezoekerscentrum als met Mient Jan Faber. Ed
benadert Krista.’
De drukte rond de week van De Democratiefabriek zorgt voor vertraging van een en ander,
maar op 5 juni 2014 nodigt bestuurslid
Johannes Kon Mient Jan Faber per email uit voor een komst naar Arnhem:
‘Onze vraag is, of u in de gelegenheid
bent in september (vredesweek of ander moment) of in oktober ons een aanzet voor discussie te leveren. Zou u in
het positieve geval als gastspreker alléén willen optreden of zou u liever kiezen voor een opponent in een debat en
zo ja, voor wie?’
Twee dagen later reageert Mient Jan
Faber met een voorlopige toestemming, mits er van Platformzijde een
goede onderbouwing komt van het thema ’kernwapens’ en dat dit onderwerp verder reikt dan de
in de jaren 80 gevoerde campagne tegen kruisraketten.
Bert Oostveen zet zich aan die taak en stelt een discussietekst op die eind juni aan Mient Jan
Faber wordt toegestuurd:
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‘In de afgelopen jaren hebben we vanuit het Platform Arnhem Mondiaal tijdens de Vredesweek
enkele malen aandacht besteed aan de ontwikkelingen rondom de kernbewapening. In 2013
hadden we als thema gekozen: Kernwapens? Nog steeds actueel!
De aankondiging van de bijeenkomst tref je in bijlage aan. We hebben ons voorgenomen ook in
2014 in of rond de Vredesweek aandacht te besteden aan de ontwikkelingen rondom de kernbewapening, omdat het thema zowel nationaal al mondiaal nog steeds aandacht behoeft. We denken daarbij aan:
− De voorgenomen modernisering van de B-61-12 kernwapens die o.a. op Volkel liggen
opgeslagen, waardoor we een totaal ander wapen op ons grondgebied krijgen.
− Het te nemen besluit of de JSF wel of geen kernwapentaak krijgt. Een meerderheid van
de Tweede Kamer heeft zowel die modernisering als de kernwapentaak van de JSF
afgewezen, maar het is maar de vraag of de regering dit besluit respecteert.
− Het al of niet werken aan de ontwikkeling van kernwapens door Iran en de extreme en
m.i. ongeloofwaardige reactie van het Westen (de Verenigde Staten en vooral Israël
daarop).
− De teleurstellende Nuclear Security
Summit (NSS) dit jaar in Den Haag,
waar over alles werd gesproken,
maar niet over het verminderen resp.
afschaffen van de kernwapens door
de staten die ze bezitten en die zich
door de ondertekening van het NVP
daartoe wel hebben verplicht.
− Volgens Hans Blix (het voormalige
hoofd van de IAEA) is door deze NSS
een veiliger wereld niet bereikt. Hij
wijst er ook op dat Oekraïne in 1994
akkoord ging met het inleveren van
zijn kernwapens, in ruil voor de
belofte dat Rusland en de westerse
landen het Oekraïense grondgebied
niet zouden schenden.
− Volgend jaar loopt de wereldwijde
Millenniumcampagne ten einde. Op
de post-2015-agenda zal ditmaal ook
het thema vredesvraagstukken een
plaats krijgen. Het kan niet anders
dan dat (het afschaffen van) kernwapens daarbij een prominente rol
krijgt.
− Vermoedelijk herken je deze argumenten, maar het zou ook kunnen zijn dat je er eigen
onderdelen aan zou willen toevoegen.
In onze ogen voldoende reden om de aandacht te blijven vestigen op deze ontwikkelingen.
Daarnaast zijn wij benieuwd naar jouw argumenten en overwegingen om in de loop van de jaren anders te gaan denken over de (acties tegen de) kernbewapening. Op de IKV kernendagen
heb jij (en anderen) destijds op een inspirerende manier ons toegerust met kennis over kernbewapening en het waarom en wat daartegen te doen.
Toen je op dat vlak een ander geluid liet horen viel de complete Nederlandse pers over je heen
(sensatiewaarde van nieuws) en ik vind dat er onvoldoende ruimte is geweest om overwegingen
en argumenten goed te horen en daarover te praten.
We zouden het op prijs stellen als dat ook die avond aan de orde kan komen.
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We overwegen om – naast jouw bijdrage over verleden en heden – mogelijk ook iemand anders
uit te nodigen (van de NVMP of PAX) voor een bijdrage over de toekomst en de vraag hoe nu
verder met deze problematiek om te gaan.
Dit als een eerste schets.’

Hoofdstuk 8

‘Teken tegen Kernwapens’ en jubileumfeest
Van de kant van Mient Jan Faber blijft het na toezending van de tekst door Bert Oostveen stil
hetgeen de Platformleden voor een dilemma plaatst. Enerzijds ligt er het voornemen om een
vervolg te geven aan de avond over kernwapens
in september 2013 en daarbij aan te sluiten bij de
landelijke campagne Teken tegen Kernwapens
die de vredesorganisatie PAX is gestart en daar
past een debat met Mient Jan Faber goed in. Anderzijds moet er tijdig vormgegeven worden aan
het programma van het jubileumfeest, dat er na
veel uitstel eindelijk aan komt. Het enige onderdeel dat op dat moment vaststaat is de vertoning
van de Platformfilm, maar die film van dertig
minuten kan toch moeilijk het hele onderwerp
van die avond zijn. Een debat tussen Krista van
Velzen van PAX en Mient Jan Faber is voor de
leden nog altijd een aantrekkelijke invulling van
de avond en Krista van Velzen heeft mondeling
reeds toegezegd. De Platformfilm kan daarbij
dienen als intro. Weliswaar is het nog steeds een
jubileumfeest vanwege het 25-jarig bestaan van
het Platform met de mogelijkheid voor activisten
van het eerste uur om elkaar weer eens te ontmoeten, maar juist ook een actuele invulling van
het programma zou de functie en waarde van het Platform als samenwerkingsverband onderstrepen.

Planning
Wanneer de Platformleden na de zomervakantie weer in vergadering bijeen zijn, moet er snel
een definitief besluit worden genomen over de invulling van het jubileumfeest want de tijd
dringt. Maar allereerst moet er een datum worden geprikt en een locatie worden gereserveerd.
Dat wordt na enig overleg met zaalverhuurders dinsdagavond 30 september en wel in het Bezoekerscentrum Sonsbeek, een locatie die al vaker voor Platformbijeenkomsten is gebruikt. De
invulling van de avond vraagt echter meer overleg, zo blijkt uit het verslag van de vergadering
van 28 augustus 2014:
‘Tweede punt is dat Mient Jan Faber zich niet erg enthousiast getoond heeft voor deelname aan
het geplande debat. Naar zijn mening is er niets nieuws onder de zon en heeft het weinig zin om
daar een discussie aan te wijden, ook niet na het nasturen van extra materiaal.
Omdat hij niets meer van zich liet horen, hebben we het debat geschrapt. Bert heeft hem dat op
12 augustus meegedeeld, waarop Mient Jan aangaf de datum te zullen noteren. Enige verwarring dus. Na afweging van een en ander beperken we ons tot een tweeledig programma:
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- Voor de pauze een documentaire over kernwapens en een toelichting op de campagne Teken
tegen Kernwapens.
- Na de pauze het informele deel met de Platformfilm en gelegenheid tot ontmoeting.
We kunnen de ruimte gebruiken tot 22.30 uur. Groot scherm, laptop en beamer zijn aanwezig.
Er worden stoelen in theateropstelling klaargezet voor 60 personen.
Bert leidt het kernwapenthema in, Ed het jubileumfeest. Ed houdt ook het welkomstwoord.
Uitnodigingen (plus vooraankondiging per mail) gaan breed uit, dus incl. gemeentebestuur
(Ed).
Gerda en Henny zorgen voor aankleding van de zaal, regelen lekkers voor bij de koffie etc.’
Ter voorbereiding van de avond heeft Platformvoorzitter Ed Bruinvis een bespreking bijgewoond op het kantoor van PAX in Utrecht en toegezegd om in Arnhem in elk geval voor 500
handtekeningen te zorgen. Met 388 gemeenten in Nederland moet dat voldoende zijn om die
noodzakelijke 40.000 handtekeningen binnen te halen en
het burgerinitiatief te laten slagen, is zijn redenatie. In
stilte hoopt hij echter op het dubbele aantal handtekeningen uit Arnhem. Nogmaals uit de notulen van de augustusvergadering: ’Ed licht de campagne Teken tegen
Kernwapens van PAX toe. Er zijn 40.000 handtekeningen nodig om het kernwapenverbod op de agenda van
de Tweede Kamer te krijgen. 105 landen in de wereld
hebben al zo’n verbod, Nederland als trouw NATO-lid
nog niet.
Als ieder Platformlid bij elke vergadering dit jaar 2 lijsten met elk 8 handtekeningen inlevert, zijn er in december 3x12x16 = 576 handtekeningen binnen. Als we dan
ook de groepen buiten ons Platform benaderen plus de
gasten op ons jubileumfeest, kunnen we eind dit jaar 800
handtekeningen bij PAX inleveren. (Zou dat op 50 plaatsen in Nederland ook gebeuren, dan zijn de 40.000
handtekeningen een feit.) Ed deelt folders, affiches, buttons en handtekenlijsten uit.’

Andere zorgen
De teleurstelling van de Platformvoorzitter is echter groot wanneer blijkt dat lang niet alle Platformorganisaties zich even enthousiast aan het werven van handtekeningen hebben gezet als
zijn eigen organisatie (Doca). Het uitdelen van de handtekeningenlijsten in de vergadering levert enkele weken later namelijk slechts een honderdtal ondertekeningen op. Er zal dus harder
aan getrokken moeten worden om dat minimale aantal van vijfhonderd te halen, realiseert hij
zich.
Op de achtergrond spelen echter andere problemen. Zo tobt EcoVrede – waar met zijn grote
achterban een fors aantal handtekeningen vandaan had moeten komen, was de inschatting – met
een ernstig huisvestingsprobleem. Bekend was al dat de kantorenflat van Rijkswaterstaat een
andere functie zou krijgen (studentenhuisvesting), maar in augustus is het dan zover en dient de
organisatie haast te maken met ontruimen. Alternatieve huisvesting is er echter niet. Voorzitter
Syne Fonk van EcoVrede wijdt er op 30 juni 2014 een toespraak in de gemeenteraad aan:
‘Geachte toehoorders,
Mijn naam is Syne Fonk en ik sta hier voor u met een prangende vraag. Sinds vier jaar zijn wij
als stichting EcoVrede bezig vanuit het voormalige Rijkswaterstaatgebouw in Presikhaaf. EcoVrede is een burgerinitiatief met een breed bereik. Vanuit dit gebouw werken wij in Arnhem aan
een betere samenleving. We doen dit door vooral minima te voorzien van gratis fietsreparatie,
een kapper, gezondheidsadvies in diverse vormen, internetwerkplek, reïntegratiemogelijkheden
en dagbesteding, juridische en boekhoudkundige hulp bij problematische schulden, noodpakketten en daarnaast ook broodtassen en ander voedsel. Tevens verzorgen wij gastlessen en rondleidingen.
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Ook hebben we reeds vele gezinnen, die het anders niet zouden kunnen betalen, voorzien van
meubilair en huisraad, kleding, kinderspeelgoed en andere al dan niet noodzakelijke, anders
weggegooide spullen. In de praktijk zijn wij bezig met de transformatie van het sociale domein.
Wij bieden praktische zorg aan burgers welke onvoldoende zelfredzaam zijn. Daarbij nodigen
wij hen uit actief te participeren en faciliteren hen in eigen initiatieven. Zo ontstaan praktische
bouwsteentjes voor de nieuwe samenleving.’
De opsomming aan activiteiten is indrukwekkend, maar zet de raadsleden vooralsnog niet aan
het werk om voor EcoVrede een alternatief pand te vinden. Opmerkelijk, want aldus EcoVrede:
‘Vanuit de politiek is er vele malen met belangstelling gekeken naar onze stichting. Wij wisten
vanaf het begin dat deze huisvesting van tijdelijke aard was. Er zijn toezeggingen gedaan dat
wij als stichting een ander pand zouden kunnen betrekken en dat we ook stadslandbouwgrond
zouden krijgen. We staan nu echter op het punt uit onze huisvesting te worden gezet, omdat het
contract met de HOD is beëindigd. Daarmee dreigt ook het eind voor EcoVrede als stichting.
Zonder huisvesting kunnen wij niets, waarmee niet alleen de bediende minima in de kou komen
te staan maar ook weer veel nog zeer bruikbare goederen en etenswaren weggegooid zullen
worden. De ruim 70 vrijwilligers zullen op straat komen te staan, waar ze nu een nuttige dagbesteding en een rol in de samenleving hebben.’
De Socialistische Partij stelt echter vragen in de
raad naar aanleiding van de ontstane nood bij
EcoVrede en de fractie dringt bij wethouder Gerrie Elfrink (SP) aan op alternatieve huisvesting.
Maar omdat EcoVrede niet over inkomsten beschikt, kan er ook geen huur worden betaald en
lijkt de oproep op voorhand al tot mislukken gedoemd.
Gelderlanderjournalist Berrie Van Helden neemt
het op voor EcoVrede en wijdt onder de kop
‘EcoVrede biedt arme mensen uitweg’ in de editie van 3 juli 2014 een fors artikel aan de acute
nood bij de organisatie waarbij Syne Fonk uitgebreid aan het woord komt: ‘We zouden met alle
spullen die we hebben vanmiddag zo tien woningen kunnen inrichten, compleet met vloerbedekking, lampen, matrassen, glazen, bestek en een computer en televisie.’ En: ‘We zijn nu alles in
dozen aan het doen. We hopen dat er nog een andere plek voor ons wordt gevonden, anders
wordt alles weggegooid. Terwijl we met deze spullen vele honderden mensen die van een uitkering moeten zien rond te komen, kunnen helpen.’
Of het nu door de publiciteit rond de treurige situatie bij EcoVrede komt, maar op 12 juli meldt
dagblad de Gelderlander dat er enig uitstel voor de organisatie is en dat wethouder Gerrie Elfrink toch een bijdrage geleverd heeft in het lenigen van de nood, al is dat volgens voorzitter
Syne Fonk niet veel meer dan een pleister op de wonde. Opnieuw verslaggever Berrie van
Helden: ‘Begin deze week had EcoVrede het pand moeten verlaten. De organisatie krijgt enkele
dagen respijt. Een deel van de goederen kan worden opgeslagen in de voormalige Heilige Hartkerk aan de Bakenbergseweg. Tussen de kerkbanken zijn spullen neergezet. Daarnaast mag
EcoVrede dankzij tussenkomst van wethouder Gerrie Elfrink gebruik maken van het vroegere
wijkcentrum De Rijnkant aan de Trans. Dat wordt vooral voor administratieve doeleinden benut. ‘Goederen kunnen we daar nauwelijks kwijt’, aldus Fonk. Ook regelt Elfrink een container
van 6 bij 2,4 meter. Die komt volgende week beschikbaar. ‘Wij zijn daar blij mee, maar we hebben er wel zes nodig voor al onze spullen’, zegt Fonk. De gemeente Arnhem zorgt ook voor een
plek voor de container. Daarnaast hebben vrijwilligers spullen mee naar huis genomen.
Schuurtjes en logeerkamers staan vol met goederen van EcoVrede. ‘Als we voor maandag geen
afdoende oplossing hebben gevonden, zal de rest naar de stort worden afgevoerd. Op onze kosten.’

Voorbereiding Wereldarmoededag
Hoe contrastrijk echter een en ander binnen het Platform verloopt illustreert het verslag van de
Platformvergadering van 27 augustus 2014. Want terwijl bij het ene agendapunt Syne Fonk en
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Nelly Sendar nog de huisvestingsnood bij hun organisatie beschrijven, komt in het volgende
agendapunt alweer de wereldarmoede aan de orde. Dit in het kader van de te organiseren manifestatie rond Werelarmoededag en Wereldvoedseldag op 18 oktober: ‘De werkgroep kiest nog
steeds voor een plaats bij Rozet. Lukt dat niet, dan wordt het weer de Jozef Daniël Meijerplaats
naast de Eusebiuskerk. Er komt behalve een kraam, ook een tent van Milieudefensie. Ook worden weer Fair Trade-chocolaatjes uitgedeeld. Omdat er nog veel boekjes over zijn van vorig
jaar, worden die – voorzien van een 2014-sticker – opnieuw gebruikt.
Voor de inrichting van de kraam (’s ochtends 11 uur) zijn nog mensen nodig; Will en Ed melden
zich aan. Om 14 uur treedt een tweede ploeg aan die tot het eind van de middag (17 uur) blijft
en helpt afbreken. (Zelf voor koffie en thee zorgen.)’

Hoofdstuk 9

25 jaar Platform Arnhem Mondiaal
Opgericht in december 1986 had 2011 het jaar moeten zijn waarin het vijfentwintig jaar bestaan
van het Platform Arnhem Mondiaal – voorheen Platform voor Vrede en Ontwikkeling – gevierd
had moeten worden. Maar we hebben in voorgaande hoofdstukken kunnen lezen dat dit zilveren
jubileum keer op keer werd uitgesteld. Niet alleen kregen actuele zaken – met goede redenen –
steeds opnieuw voorrang boven een terugblik op een kwart eeuw samenwerking, maar bovendien moet worden vastgesteld dat de groep initiatiefnemers binnen het Platform te gering in omvang is geworden om tot snel en efficiënt organiseren te komen. Ook voor die beperking zijn
goede redenen aan te voeren, maar dat laat onverlet dat de druk op die kleine groep organisatoren door de jaren heen groter is geworden dan wenselijk was.
Iets soortgelijks moet worden geconcludeerd ten aanzien van het schrijven aan het jubileumboek. De stichting Doca zette zich begin 2006 aan het schrijfwerk nadat de voorbereidingsklus –
het samenstellen van het Platformarchief – in februari van dat jaar was geklaard met de overdracht van het materiaal aan het Gelders Archief. De bedoeling was uiteraard om het jubileumboek te presenteren tijdens de te organiseren jubileumavond in 2011, maar we hebben kunnen
zien dat ook bij Doca voorrang werd gegeven aan actuele kwesties, met name de berichtgeving
over de vervanging van de F-16 door de Joint Strike Fighter (in oktober zal de stichting de 51e
‘special’ uitbrengen over dit duurste wapenproject in de Nederlandse krijgsgeschiedenis). Daarvoor in de plaats bracht de stichting in het jubileumjaar een ‘special’ uit in de serie Info Arnhem
Mondiaal, met daarin onder meer interviews met Arnhemse vredesactivisten van het eerste uur.
Ook hebben we kunnen lezen dat deze jubileumbrochure aan alle leden van het Arnhemse gemeentebestuur is uitgereikt samen met een traktatie tijdens een van de raadsvergaderingen (en
we hebben daarbij moeten vaststellen dat er van gemeentewege geen enkele respons op kwam).
Is de deadline van het uitkomen van het jubileumboek uiteindelijk volledig losgelaten, anders is
het gesteld met het jubileum zelf, dat uiteindelijk op 30 september 2014 – drie jaar na de eerste
planning dus – plaatsvindt in Bezoekerscentrum Sonsbeek.

Programma jubileumavond
Omdat tot op het laatste onduidelijk is gebleven of Mient Jan Faber nu wel of niet bereid was
om voor een debat naar Arnhem te komen, is op de Platformvergadering van 27 augustus 2014
besloten om de invulling van het programma daar niet langer afhankelijk van te maken. Het
programma dat begin september uitgaat toont drie onderwerpen. Allereerst is er de vertoning
van de documentaire ‘Kernwapens, niet vernieuwen maar afschaffen’. In de film uit 2014 van
Huib Schoonhoven en Karin Kuiper staat de vraag centraal waarom Nederland alsmaar blijft
meedoen met de ene na de andere ronde in de nucleaire wapenwedloop. En dat alles zonder te
willen bevestigen of ontkennen dat er in Nederland (Amerikaanse) kernbommen liggen opgeslaArnhem Mondiaal
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gen. Dit standpunt, met een verwijzing naar geheimhoudingsplicht als NAVO-lid, maakt een
politieke discussie over deze vraag moeilijk zo niet onmogelijk. Het kabinet kan zich immers
steeds opnieuw verschuilen – en doet dat ook – achter de afspraak om geen informatie verschaffen over de eventuele aanwezigheid van kernwapens op Nederlands grondgebied.
Het tweede onderwerp van de avond is een logische vervolgstap op het vertonen van bovengenoemde documentaire, namelijk de introductie
van de campagne Teken tegen Kernwapens, de
door de vredesorganisatie PAX geïnitieerde
actie om 40.000 handtekeningen te verzamelen
waarmee de Tweede Kamer kan worden gedwongen het onderwerp ‘kernwapens’ op de
agenda te plaatsen, zoals in een voorgaand
hoofdstuk al is toegelicht. Na de pauze tenslotte
zal de Platformfilm vertoond worden waarna tot
het informele deel van de avond begint.

De pers
De Platformleden hebben in de loop der jaren niet alleen een ambivalente houding jegens het
gemeentebestuur ontwikkeld – het verwaarlozen en vervolgens opdoeken van het gemeentelijk
vredes- en ontwikkelingsbeleid was daarvoor de belangrijkste reden – maar ook jegens de pers
die, zoals we bij herhaling hebben moeten constateren, zijn informatieplicht met regelmaat verzaakte.
Eigenlijk is het weekblad Arnhemse Koerier in dat opzicht nog het meest betrouwbare nieuwsmedium gebleken. Ook nu neemt het blad de moeite om de jubileumavond van het Platform met
een artikel aan te kondigen. Onder de kop ‘Platform Arnhem Mondiaal 25 jaar’ wordt in de
editie van 24 september 2014 niet alleen het programma van die avond bekend gemaakt, maar
wordt ook de handtekeningenactie tegen kernwapens aangekondigd: ‘Deze jubileumavond zal
tevens in het teken staan van de landelijke campagne voor een verbod op kernwapens.’
Op het moment dat de hoop vervliegt dat dagblad de Gelderlander nog iets van zich zal laten
horen, meldt verslaggeefster Janna Gerrits zich. Het interview dat ze afneemt wordt geplaatst in
de editie van 30 september, op de dag van het jubileum zelf en dus eigenlijk te laat. Na een kort
overzicht van de samenwerking die in de beginjaren ontstond tussen de talrijke Arnhemse
vredesorganisaties die toentertijd actief waren en de rol die het Platform als adviesorgaan voor
het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid kreeg toebedeeld, somt de verslaggeefster de
wapenfeiten van het Platform op: ‘Ook is Arnhem dankzij de organisatie een Millenniumgemeente geworden, die probeert de Millenniumdoelen van de VN op het gebied van armoede na
te streven. Naast de viering vanavond heeft het Platform dit jaar een aantal activiteiten opgezet.
Het gaat onder meer om de Vrede Express, een bus die langs de scholen gaat, en de Democratiefabriek, een reizende tentoonstelling die jongeren betrekt bij maatschappelijke thema’s.
Ook is een film gemaakt van interviews met veertien prominenten die zich onder meer over
vredesvraagstukken en internationale samenwerking uitlaten. Deze wordt vanavond vertoond.’
Hoewel een achtergrondartikel over de jarenlange inzet van het Platform op zijn plaats zou zijn
geweest, nemen de leden genoegen met de toch wat summiere berichtgeving in het plaatselijk
dagblad, wetend immers dat er voor hetzelfde geld helemaal geen aandacht aan de jubileumviering zou zijn besteed.
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Hoofdstuk 9

25 jaar Platform Arnhem Mondiaal
Opgericht in december 1986 had 2011 het jaar moeten zijn waarin het vijfentwintig jaar bestaan
van het Platform Arnhem Mondiaal – voorheen Platform voor Vrede en Ontwikkeling – gevierd
had moeten worden. Maar we hebben in voorgaande hoofdstukken kunnen lezen dat dit zilveren
jubileum keer op keer werd uitgesteld. Niet alleen kregen actuele zaken – met goede redenen –
steeds opnieuw voorrang boven een terugblik op een kwart eeuw samenwerking, maar bovendien moet worden vastgesteld dat de groep initiatiefnemers binnen het Platform te gering in omvang is geworden om tot snel en efficiënt organiseren te komen. Ook voor die beperking zijn
goede redenen aan te voeren, maar dat laat onverlet dat de druk op die kleine groep organisatoren door de jaren heen groter is geweest dan wenselijk.
Iets soortgelijks moet worden geconcludeerd ten aanzien van het schrijven aan het jubileumboek. De stichting Doca zette zich begin 2006 aan het schrijfwerk nadat de voorbereidingsklus –
het samenstellen van het Platformarchief – in februari van dat jaar was geklaard met de overdracht van het materiaal aan het Gelders Archief. De bedoeling was uiteraard om het jubileumboek te presenteren tijdens de te organiseren jubileumavond in 2011, maar we hebben kunnen
zien dat ook bij Doca voorrang werd gegeven aan actuele kwesties (met name de berichtgeving
over de vervanging van de F-16 door de Joint Strike Fighter – in oktober zal de stichting de 51e
‘special’ uitbrengen over dit duurste wapenproject in de Nederlandse krijgsgeschiedenis).
Daarvoor in de plaats bracht de stichting in het jubileumjaar een ‘special’ uit in de serie Info
Arnhem Mondiaal, met daarin onder meer interviews met Arnhemse vredesactivisten van het
eerste uur. Ook hebben we kunnen lezen dat deze jubileumbrochure aan alle leden van het Arnhemse gemeentebestuur is uitgereikt samen met een traktatie tijdens een van de raadsvergaderingen (en we hebben daarbij moeten vaststellen dat er van gemeentewege geen enkele respons
op kwam). Is de deadline van het uitkomen van het jubileumboek uiteindelijk volledig losgelaten, anders is het gesteld met het jubileum zelf, dat uiteindelijk op 30 september 2014 – drie jaar
na de eerste planning dus – plaatsvindt in Bezoekerscentrum Sonsbeek.

Programma jubileumavond
Omdat tot op het laatste onduidelijk is gebleven of Mient Jan Faber nu wel of niet bereid was
om voor een debat naar Arnhem te komen, is op de Platformvergadering van 27 augustus 2014
besloten om de invulling van het programma daar niet langer afhankelijk van te maken. Het programma dat begin september uitgaat toont drie onderwerpen. Allereerst is er de vertoning van
de documentaire ‘Kernwapens, niet vernieuwen maar afschaffen’. In deze film uit 2014 van Huib Schoonhoven en
Karin Kuiper staat de vraag centraal waarom Nederland alsmaar blijft meedoen met de ene na de andere ronde in de nucleaire wapenwedloop. En dat alles zonder te willen bevestigen of ontkennen dat er in Nederland (Amerikaanse) kernbommen liggen opgeslagen. Dit standpunt, met een verwijzing naar geheimhoudingsplicht als NAVO-lid, maakt
een politieke discussie over deze vraag moeilijk zo niet
onmogelijk. Het kabinet kan zich immers steeds opnieuw
verschuilen – en doet dat ook – achter de afspraak om geen
informatie verschaffen over de eventuele aanwezigheid van
kernwapens op Nederlands grondgebied.
Het tweede onderwerp van de avond is een logische vervolgstap op het vertonen van bovengenoemde documentaire,
namelijk de introductie van de campagne Teken tegen Kernwapens, de door de vredesorganisatie PAX geïnitieerde campagne om 40.000 handtekeningen te verzamelen waarmee de Tweede
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Kamer kan worden gedwongen het onderwerp ‘kernwapens’ op de agenda te plaatsen, zoals in
een voorgaand hoofdstuk al is toegelicht.
Na de pauze tenslotte zal de Platformfilm vertoond worden waarna tot het informele deel van de
avond zal worden overgegaan.

De pers
De Platformleden hebben in de loop der jaren niet alleen een ambivalente houding jegens het
gemeentebestuur ontwikkeld – het verwaarlozen en vervolgens opdoeken van het gemeentelijk
vredes- en ontwikkelingsbeleid was daarvoor de belangrijkste reden – maar ook jegens de pers
die, zoals we bij herhaling hebben moeten constateren, zijn informatieplicht met regelmaat verzaakte.
Eigenlijk is het weekblad Arnhemse Koerier in dat opzicht nog het meest betrouwbare nieuwsmedium gebleken. Ook nu neemt het blad de moeite om de jubileumavond van het Platform met
een artikel aan te kondigen. Onder de kop ‘Platform Arnhem Mondiaal 25 jaar’ wordt in de
editie van 24 september 2014 niet alleen het programma van die avond bekend gemaakt, maar
wordt ook de handtekeningenactie tegen kernwapens aangekondigd: ‘Deze jubileumavond zal
tevens in het teken staan van de landelijke campagne voor een verbod op kernwapens.’
Op het moment dat de hoop vervliegt dat dagblad de Gelderlander nog iets van zich zal laten
horen meldt verslaggeefster Janna Gerrits zich. Het interview dat ze afneemt wordt geplaatst in
de editie van 30 september, op de dag van het jubileum zelf, eigenlijk te laat dus. Na een kort
overzicht van de samenwerking die in de beginjaren ontstond tussen de talrijke Arnhemse vredesorganisaties die toentertijd actief waren en de rol die het Platform als adviesorgaan voor het
gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid kreeg toebedeeld, somt de verslaggeefster de wapenfeiten van het Platform op: ‘Ook is Arnhem dankzij de organisatie een Millenniumgemeente
geworden, die probeert de Millenniumdoelen van de VN op het gebied van armoede na te streven. Naast de viering vanavond heeft het Platform dit jaar een aantal activiteiten opgezet. Het
gaat onder meer om de Vrede Express, een bus die langs de scholen gaat, en de Democratiefabriek, een reizende tentoonstelling die jongeren betrekt bij maatschappelijke thema’s. Ook is
een film gemaakt van interviews met veertien prominenten die zich onder meer over vredesvraagstukken en internationale samenwerking uitlaten. Deze wordt vanavond vertoond.’
Hoewel een achtergrondartikel over de jarenlange inzet van het Platform op zijn plaats zou zijn
geweest, nemen de leden genoegen met de toch wat summiere berichtgeving in het plaatselijk
dagblad, wetend immers dat er voor hetzelfde geld helemaal geen aandacht aan de jubileumviering zou zijn besteed.

Hoofdstuk 10

Het jubileumfeest
Onder de titel ’25 jaar Platform Arnhem Mondiaal en Kernwapens, nog steeds actueel!’ houdt
Platformvoorzitter Ed Bruinvis op die 30e september een welkomstwoord voor de circa veertig
aanwezigen. Daarin uiteraard een toelichting op het programma, maar ook een korte terugblik
op de afgelopen jaren waarin het Platform middels een flink aantal publieksactiviteiten getracht
heeft de Arnhemse burgers te betrekken bij vredes- en ontwikkelingsthema’s:
‘Dames en heren, beste mensen,
Welkom op de jubileumavond van het Platform Arnhem Mondiaal. We bestaan als Platform
inmiddels dik 25 jaar – opgericht in december 1986 namelijk – maar we hebben ervoor gekozen
om deze viering te verdelen over een aantal publieksactiviteiten van verschillende aard, zodat
we ook in de mogelijkheid waren om aan deze activiteiten de nodige aandacht te schenken. Zo
hebben we twee jaar terug de Vrede Express naar Arnhem gehaald, die in de jaren 80 en 90 als
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Vredesbus alle Arnhemse scholen is afgereden. En zo hebben we dit jaar in mei twee weken
lang de Democratiefabriek in Arnhem georganiseerd. En zo ook is in 2011 begonnen met het interviewen van mensen die in de voorbije decennia een prominente rol hebben gespeeld in het
Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk. Dat heeft maar liefst 14 dvd’s opgeleverd die afgelopen jaar vervolgens tot één film zijn samengevoegd. Ik kom daar na de pauze, wanneer we die
film gaan bekijken, nog op terug.
Bijzonder welkom ook de raadsleden die de gemeente Arnhem vertegenwoordigen. Het is niet
algemeen bekend, maar het Platform is in 1986 op verzoek van de gemeente opgericht om B&W
te helpen bij het ten uitvoer brengen van een gemeentelijk vredesbeleid. Waarom als gemeente
het wiel trachten uit te vinden, vonden toenmalig wethouder Daan van de Meeberg en burgemeester Drijber, wanneer in Arnhem al tal van organisaties actief zijn die al de nodige ervaring
met lokaal vredes- en ontwikkelingswerk hebben opgedaan?
Die adviesfunctie heeft het Platform door de jaren heen behouden, ook nadat de gemeente een
actief vredesbeleid aan de wilgen hing. Recente adviezen van onze kant betroffen het Millennium- en Fairtradebeleid waartoe de gemeente gelukkig wel is overgegaan.
Wat gaan we vanavond doen?
Op de uitnodiging die u heeft ontvangen of in de krant
heeft gelezen, staan twee films genoemd. De eerste is een
documentaire van begin dit jaar over de opslag van kernwapens in Nederland. Officieel mag je nog steeds niet
zeggen dát ze er zijn en dat ze opgeslagen liggen op de
vliegbasis Volkel, waar de F-16’s zijn gestationeerd die ze
in oorlogstijd afwerpen wanneer de generaals in hun veilige atoombunkers daartoe besluiten. Bert Oostveen zal
daar straks wat meer over vertellen. Dat is dan ook meteen het eerste deel van de avond.
Daarna is het pauze en kunt u aan de bar wat te drinken
halen met de consumptiebonnen die u bij binnenkomst van
Will Bijloo heeft gekregen.
Daarna volgt het tweede deel van de avond met het
vertonen van de Platformfilm waar ik het zoëven over had.
Die film duurt zo’n 25 minuten. En dan volgt het derde
deel van de avond dat een informeel karakter draagt en
dat tot ongeveer half 11 zal duren.
Tot slot nog een paar praktische zaken.
Allereerst het verzoek om te controleren of uw mobiele telefoon uitstaat. Het is altijd storend als
zo’n apparaatje afgaat tijdens de film.
Bij Will aan de tafel kunt u het nodige achtergrondmateriaal over deze jubileumavond krijgen –
alsook aan de informatietafels van EcoVrede en de Oikocredit Werkgroep. De specials over
kernwapens die bij de ingang liggen kunt u gratis meenemen. Dat geldt ook voor de jubileumpennen en de buttons tegen kernwapens die daar liggen. En vooral daarbij natuurlijk het verzoek om uw handtekening te zetten op de formulieren van de campagne ‘Teken tegen Kernwapens’ waar Bert ook nog wel even aan zal refereren.
Ik wens u een mooie en inspirerende avond toe en ik geef nu het woord graag aan Bert Oostveen.’

Kernwapens, niet moderniseren maar afschaffen
De film die het Platform voor die avond bij Schoonhoven Producties heeft besteld wordt ingeleid door Bert Oostveen die daarvoor gebruik maakt van de notitie die hij een jaar eerder voorlas
op de debatavond over kernwapens in Focus Filmtheater. Veel is er sindsdien namelijk niet
veranderd: de Tweede Kamer is nog steeds in meerderheid tegen kernwapens in Nederland,
maar lijkt wel akkoord te gaan met de aanschaf van de JSF die net als de F-16 geschikt is om
atoombommen af te werpen. En nog steeds is er een kabinet dat verontschuldigend de handen
opheft als het wordt geconfronteerd met het verwijt geen haast te maken met een kernwapenvrij
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Nederland. De documentaire die Huib Schoonhoven en Karin Kuiper hebben gemaakt, laat het
dilemma tot in detail zien: een CDA-politicus die de houding van het kabinet maar niets vindt,
een vredesactiviste die nog eens waarschuwt voor de verschrikkingen van een atoomoorlog en
twee juristen die er ten overvloede op wijzen dat het Internationaal Gerechtshof al in 1996 heeft
besloten dat het bezit en het dreigen met kernwapens in strijd is met het internationaal recht en
derhalve is verboden.
De film is behalve actueel en confronterend tegelijk de uitgelezen mogelijkheid om de campagne Teken tegen Kernwapens in Arnhem van start te laten gaan en de eerste veertig handtekeningen zijn die avond dan al binnen. In een later hoofdstuk zal echter blijken dat het inzamelen van
handtekeningen tegen kernwapens nog niet zo eenvoudig is als op die jubileumavond nog wordt
gedacht.

Terugblik
Wanneer de Platformleden elkaar op de vergadering van 8 oktober weer treffen, wordt uiteraard
op de jubileumavond teruggeblikt. ’De avond (dinsdag 30
september) bestond uit drie delen: een film over
kernwapens, ingeleid door Bert, de Platformfilm, ingeleid
door Ed en het ‘reüniegedeelte’.
De beide films waren prima en kregen applaus, al gaf de
eerste film door een onjuiste afstelling van de apparatuur in
het begin een naar bijgeluid. De catering was ook in orde
en Gerda en Henny hebben goed werk gemaakt van de traktaties en de bloemen. Will heeft bij de deur consumptiebonnen uitgedeeld (werkte goed) en de presentielijst bijgehouden. Begeleiding door drie vrijwilligers van het Bezoekerscentrum was prima.
Ondanks het zware thema (kernwapens), werd het toch een
ontspannen avond. Vooral het reüniegedeelte werd door de
gasten op prijs gesteld. We hadden op 60 bezoekers gerekend, maar er kwamen er 39 volgens de presentielijst.
Vanuit de politiek was alleen Yvonne van Hamersveld (D66)
aanwezig. De wethouders Elfink, Leijsink en Kok hebben
zich afgemeld. Leuk was ook het be-zoek van Dick Tiemens (vml. PvdA-raadslid), Paulien
Toonen (vml. contactambtenaar), Barth van Eeten (vml. wethouder), Sophie Lambrechtsen
(Bridge to the Future) en Frans Bernaerts (filmmaker).
Milieudefensie Arnhem heeft ons gefeliciteerd met een doos krokusbollen.
De Arnhemse Koerier en de Gelderlander hebben de avond aangekondigd, al moest Ed daar bij
de Gelderlander wel weer achteraan bellen. RTV Arnhem heeft het laten afweten.
Conclusie: We kijken terug op een geslaagde avond, veel handtekeningen ook tegen kernwapens. Maar tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat het onderwerp (zowel Platform als kernwapens) buiten ons en onze achterban niet erg leeft.’

Financiën
Waar de gemeente Arnhem nogal eens kritiek krijgt vanwege de hoge kosten van nieuwjaarsrecepties en afscheidsbijeenkomsten, kan dat van het Platform bepaald niet worden gezegd. In
de vergadering van 8 oktober wordt een financieel overzichtje getoond van wat de jubileumviering heeft gekost:
-

Dvd ‘Kernwapens niet moderniseren maar afschaffen’ ……..
Uitnodigingen jubileumfeest ………………….……………..
Porto uitnodigingen ……………………………………….…
Productie special over kernwapens (40 ex.) …………………
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€ 48,40
- 90,--- 6,40
- 50,40
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-

Consumpties jubileumfeest (Henny) .………….……………
Bloemen en gebak (Gerda) ..………………….………..……
Zaalhuur Bezoekerscentrum Arnhem …………………..……
Consumpties Bezoekerscentrum Sonsbeek ………………….
Totaal

- 23,73
- 38,36
- 125,--- 196,40
________
€ 578,69

Hoofdstuk 11

Stichting Arnhem-Lima stopt
Op de Platformvergadering van 8 oktober 2014 staat behalve de terugblik op het jubileumfeest,
ook de tussenstand van de handtekeningenactie Teken tegen Kernwapens centraal. Uit het
verslag van die avond over de voortgang van deze actie: ‘De campagne loopt tot nu toe – in
Arnhem althans – verrassend goed, al blijft de score op internet met (landelijk) 6.000 een beetje
achter nu de Vredesweek voorbij is.
Wat vooral goed werkt is het uitzetten van de formulieren bij bevriende organisaties en evenementen. Zo haalden Bert en Ed bij ‘Bridge to the Future’ 54 handtekeningen op, Bert bij een
oecumenisch congres 50 en via de kerken 116, Ed bij LAVA/Huis van de Jeugd 18 en bij de
GNMF 8 stuks. Alles bij elkaar hebben we tot nu toe 328 handtekeningen opgehaald.
Tip: vooral letten op het plaatsen van de handtekening bij het ophalen. Niet volledig ingevulde
ondertekeningen tellen niet mee. En volgens de regels van het burgerinitiatief mogen alleen
mensen ouder dan 18 jaar die de Nederlandse nationaliteit hebben, ondertekenen!
Er is door PAX voorlopig geen deadline gesteld, maar misschien is het een idee om wanneer de
eerste 500 handtekeningen binnen zijn in Arnhem, een symbolische overdracht te organiseren.
Met de nodige publiciteit daaromheen kunnen er misschien weer meer worden opgehaald. Idee
is ook om de formulieren in de kraam te leggen bij Wereldarmoededag (18 oktober). Bert en Ed
brainstormen verder, komt terug op de volgende vergadering.’

Nieuwsbrief Stichting Arnhem-Lima
Terwijl de Platformleden tijdens deze vergadering op deze beide onderwerpen terugblikken, zijn
ze zich in het geheel niet bewust van het feit dat een van
hun leden – Stichting Arnhem-Lima – heel andere zaken
aan het hoofd heeft.
Dat blijkt pas wanneer daags na de vergadering de
nieuwsbrief van de stichting bij de donateurs in de bus
valt. Onder de kop ‘Stichting Arnhem-Lima stopt’ wordt
de jobstijding nader toegelicht: ‘Het bestuur van Stichting Arnhem-Lima heeft besloten te stoppen met haar activiteiten. Hiermee komt na precies 25 jaar een einde aan
de relatie tussen Arnhem en Lima. In een boek van de
hand van voorzitter Hans Suurmond worden 25 geleerde
lessen beschreven. Daaruit blijkt dat met de activiteiten
van de stichting meer dan een kwart miljoen euro is ingezameld in Arnhem en besteed is aan meer dan vijftig projecten en activiteiten in de krottenwijk Villa El Salvador
in de Peruaanse hoofdstad Lima. In september 1989 presenteerde de net opgerichte stichting zich met een informatiemiddag, die in samenwerking met de gemeente ArnArnhem Mondiaal
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hem en Oxfam Novib werd georganiseerd. Na enkele jaren startte de stichting met rechtstreekse
steun aan organisaties in Lima en nog weer enkele jaren later werden de banden tussen de gemeente en de stichting losser. Tot en met dit jaar heeft de gemeente echter steeds de bestuurskosten betaald, zodat alle giften van Arnhemse burgers en bedrijven rechtstreeks naar projecten
in Lima gingen.’
Het besluit om met het ontwikkelingswerk te stoppen komt bij de Platformleden hard aan.
Temeer daar uit de nieuwsbrief niet duidelijk wordt waarom het bestuur van de stichting tot dit
besluit is gekomen. Vijfentwintig jaar actievoeren mag dan een mooi rond getal zijn, maar niet
aangenomen wordt dat om die reden het werk wordt neergelegd. Wel was bekend dat de stichting – net als het Platform zelf – moeite had met het vinden van nieuwe bestuursleden waardoor
het werk bijna als vanzelf op hen neerkwam die zich al jaren op bestuursniveau inspanden. Ook
de achterblijvende belangstelling van de kant van de gemeente Arnhem voor het lokale ontwikkelingswerk moet de stichting parten hebben gespeeld, gezien de protesten die het bestuur liet
horen toen gemeentelijke bezuinigingen ook het Arnhemse vredes- en ontwikkelingsbeleid troffen. Maar dat is juist voor Stichting Arnhem-Lima altijd reden geweest om op zelfstandige voet
door te gaan met het werk.

Leerboek
Vooralsnog geeft de nieuwsbrief zoals gezegd geen antwoord op deze vragen. Wel wordt er een
boek in aangekondigd dat voorzitter Hans Suurmond vooral bedoelt als lesmateriaal: ‘In het
boek ‘Lessen in ontwikkeling’ beschrijft voorzitter Hans Suurmond nut en noodzaak van lokale
ontwikkelingssamenwerking. Dat gebeurt in 25 hoofdstukken met ‘geleerde lessen’. Beschreven
wordt onder meer dat het hebben van rechtstreeks contacten en het afleggen van bezoeken over
en weer leidt tot een beter wederzijds begrip en tot betere informatie over de bereikte resultaten. Dat is van groot belang om donateurs geïnteresseerd te houden. Gedurende de afgelopen 25 jaar zijn vele
activiteiten uitgevoerd: informatief, cultureel, sportief,
soms in gesproken woord, soms in prachtige foto’s en
filmpjes en soms door samen aan de slag te gaan. Grote
manifestaties werden gehouden in Elderveld, Presikhaaf
en Park Sonsbeek. Kinderen konden hier hun eigen krottenwijk bouwen. De stichting heeft in 25 jaar vele tientallen vrijwilligers gekend, die allemaal vanuit hun eigen
motieven hun betrokkenheid bij de problematiek van het
zuiden hebben getoond. Een belangrijke les was om goede
relaties te blijven onderhouden met de lokale politiek hier
in Arnhem en daar in Lima. Dat was – mede door de
wisselingen van bestuurders – niet altijd eenvoudig.’
Het boek – in de vorm van een paper – wordt op zaterdag
18 oktober gepresenteerd in Rozet, waarbij de eerste twee
exemplaren worden uitgereikt aan wethouder Henk Kok,
met onder meer zorg en welzijn in zijn portefeuille, en
voormalig wethouder Gerard Veldhuizen, zelf nauw betrokken bij ontwikkelingswerk in Zuid-Afrika. En verder is er voor iedere belangstellende een
gratis exemplaar.
Het is een mooie afsluiting van een kwart eeuw ontwikkelingswerk in Peru, maar de Platformvertegenwoordigers blijven toch met gemengde gevoelens achter, temeer daar ook bij deze
boekpresentatie niet wordt aangegeven wat nu eigenlijk de aanleiding is geweest tot het besluit
om de activiteiten stop te zetten.

De pers
Het is verslaggever Berrie van Helden van de Gelderlander die zich verdienstelijk maakt door
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de aandacht van de dagbladlezer te vestigen op de jarenlange inzet van Stichting Arnhem-Lima.
In de editie van 14 oktober 2014 wordt het persbericht van de stichting nog zonder commentaar
overgenomen, maar in de editie van 18 oktober verschijnt van zijn hand een paginagroot artikel
onder de kop ’25 jaar recht in de ogen kijken van arme Peruanen’. De hoogtepunten uit de
steun die de stichting in al die jaren verleende aan de bewoners van de krottenwijk Villa El Salvador passeren in het artikel de revue, van de vijfentwintig ingerichte gaarkeukens tot een werkplaats voor drugsverslaafden en van steun aan een theatergroep (Arena y Esteras kwam enkele
malen naar Nederland om voorstellingen op Arnhemse scholen te geven) tot scholenbouw.
Voorzitter Hans Suurmond van de stichting benadrukt in het artikel nog eens de waarde van een
goede relatie met een gemeentebestuur. Niet alleen vanwege het vertrouwen dat die relatie geeft
aan donateurs en sponsors, maar ook om op z’n minst de bestuurskosten te kunnen financieren:
‘Omdat de gemeente Arnhem altijd garant stond voor de bestuurskosten, ging al het geld dat wij
kregen rechtstreeks naar de bewoners van Villa El Salvador. Er is nooit iets aan de strijkstok
blijven hangen.’
In het artikel ook aandacht voor de minderheden onder de bewoners van Villa El Salvador, want
ook daar speelt het probleem van discriminatie en uitsluiting: ‘Een ander initiatief heeft het
leven van gehandicapten in Peru drastisch veranderd. ‘Zij werden altijd met de nek aangekeken. Met onze steun is midden in Villa El
Salvador een grote groentetuin aangelegd
die de gehandicapten zelf onderhouden. Ze
bereiden nu maaltijden uit eigen tuin. Voor
zichzelf. En ze verkopen de maaltijden aan
buurtbewoners. Ze verdienen geld op de
koop toe’.
Na 25 jaar stopt de hulp. ‘Wij hebben net
ons laatste onderwijsproject afgerond.
Daar hebben we op gewacht. Dat project
moet ertoe leiden dat er meer wordt gekeken naar de individuele capaciteiten van
een leerling. Peru kent nog te veel een
klassikaal systeem’, zegt Suurmond. Volgens hem neemt de behoefte aan grootschalige, breedgedragen projecten af. ‘We zien dat
mensen op kleine schaal eigen initiatieven van de grond tillen. Bijvoorbeeld een klein weeshuis,
een schooltje of dagverblijf dat ze tijdens een vakantie in een dorp in Roemenië of India ontdekken. En daar betrekken ze vrienden en kennissen bij. Dat zijn ook heel waardevolle initiatieven’,
aldus Suurmond.’

Hoofdstuk 12

Wereldarmoededag 2014
Mag het bestuur van Stichting Arnhem-Lima dan besloten hebben om de activiteiten te staken,
dat laat onverlet dat de stichting tot de organisatoren behoort die ook in 2014 weer Wereldarmoededag en Wereldvoedseldag in Arnhem organiseren. En opmerkelijk genoeg wordt deze
dag gehouden op het plein voor Rozet enkele uren nadat het boek ‘Lessen in ontwikkeling’ door
voorzitter Hans Suurmond is gepresenteerd.
De werkgroep in een persverklaring die ter gelegenheid van deze dag wordt uitgebracht onder
de titel ‘Wat gaat u doen aan de armoede?’ en waarin uiteraard niets wordt vermeld over het
stopzetten van de activiteiten van een van de medeorganisatoren, onwetend als de anderen immers daar op dat moment van zijn:
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‘Op zaterdag 18 oktober van 12.00 tot 16.00 uur wordt op het plein bij Rozet (hoek Kleine Oord
- Kortestraat) in Arnhem een gezamenlijke manifestatie gehouden om de wereldvraagstukken
ten aanzien van voedsel, armoede en uitsluiting onder
de aandacht te brengen. De vraag die daarbij gesteld
wordt is: Wat gaat u doen aan de armoede? Er wordt
een folder uitgereikt met daarin een bon voor een gratis
kop (h)eerlijke koffie en er kan worden kennisgemaakt
met tal van initiatieven rond hergebruik en reparatie.
De wereldwinkel verkoopt er producten uit ontwikkelingslanden.
Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag en op 17 oktober Wereldarmoededag. In 2015 lopen de acht Millenniumdoelen af die de wereldgemeenschap in 1990 heeft
vastgesteld om armoede en honger uit te bannen. Hoewel de doelstellingen zeker niet helemaal gehaald worden, is er vooruitgang. Het aantal mensen dat onder de
armoedegrens leeft van 1,25 dollar per dag is gehalveerd tot 22 procent. Er gaan meer meisjes naar school,
de kinder- en moedersterfte is fors verminderd en miljoenen mensen hebben toegang gekregen tot schoon
water. Toch leven nog steeds een miljard mensen in armoede, sterven miljoenen mensen onnodig aan tropische ziekten en is de positie van vrouw-en en meisjes in veel landen erbarmelijk.
Veel landen, waaronder Nederland, hebben hun uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking fors
verlaagd wegens bezuinigingen. De burgeroorlog in Syrië of de overstroming in de Filipijnen
vroegen de aandacht ten koste van reguliere hulp in vooral Afrika.
Ook dichtbij, in Arnhem en omgeving, is er sprake van armoede. Nooit eerder moesten zoveel
mensen gebruik maken van de voedselbank. Gelukkig zijn er ook veel initiatieven rond hergebruik en reparatie van gebruiksvoorwerpen en kleding.
Aan de manifestatie op 18 oktober werken mee: Wereldwinkel Arnhem, Fair Trade Gemeente
Arnhem, Stichting Arnhem-Lima, Raad van Kerken Arnhem, Platform Arnhem Mondiaal, Stichting EcoVrede, Arnhem Millennium Gemeente en de Werkgroep Verzet tegen Armoede.’

Terugblik
En zoals gebruikelijk wordt op de eerste Platformbijeenkomst na deze manifestatie teruggeblikt
op het verloop ervan. Uit het verslag van de Platformvergadering van 5 november 2014: ‘Dit
was een succes, met zeer veel publiek, ook op een goede plek, bij Rozet. Bij heel slecht weer kan
de kraam ook binnen staan. Er zijn 80 handtekeningen tegen kernwapens opgehaald. Opmerking: of de manifestatie volgende keer misschien eens wat ludieker aangepakt zou kunnen worden. EcoVrede werd aangeraden om zich iets duidelijker te profileren, bijvoorbeeld met een
tekstdoek.’
Het kan aan de notulist van die avond hebben gelegen, maar het blijft bij een relatief kort verslag van de middag op het plein voor Rozet. En passant echter wordt wel melding gemaakt van
tachtig handtekeningen die zijn opgehaald tegen kernwapens. En dat betekent dat de eerste vijfhonderd handtekeningen die de stichting Doca zich als doel gesteld had, binnen zijn. De stille
wens echter volgend om de duizend te halen, besluiten Bert Oostveen en Ed Bruinvis van respectievelijk Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid en Doca om er nog een tandje bij te zetten en een
actie op te zetten op de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) in de veronderstelling dat de
studenten aldaar een kritische blik op het kernwapenprobleem hebben. Dat die actie anders uitpakt dan verwacht zullen we in een later hoofdstuk zien. Overigens zijn er landelijk op dat
moment pas 11.409 van de benodigde 40.000 handtekeningen opgehaald, een zorgelijke score.
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Hoofdstuk 13

Meerjarenplan 2015-2020
Hoewel niet aangekondigd op de Platformvergadering van 8 oktober 2014, besluit voorzitter Ed
Bruinvis om niet te wachten op de bijeenkomst van 5 november met het opstellen van een tekst
die op 24 oktober uitgaat aan de leden met als titel ‘Meerjarenplan 2015-2020 van het Platform
Arnhem Mondiaal’. Uitdrukkelijk bedoeld als discussiestuk zoals de ondertitel ‘discussieaanzet’
aangeeft, beoogt hij hiermee een meerjarenplan te kunnen opnemen in het jaarverslag van het
Platform over 2014. Daarmee wordt het meerjarenplan 2009-2015 geactualiseerd en wordt tegemoetgekomen aan de wens van het gemeentebestuur om zicht te houden op wat de plannen
zijn van het gesubsidieerde adviesorgaan dat het
Platform formeel gesproken nog altijd is.
Maar er is een tweede belangrijke reden om in het
najaar reeds met die discussieaanzet te komen en
dat is het feit dat in 2015 de Millenniumcampagne ten einde loopt. Deze wereldwijde campagne
heeft dan precies vijftien geduurd (2000-2015) en
de vraag dringt zich op in hoeverre en op welke
wijze de Platformleden een aandeel willen nemen
in de vervolgcampagne die reeds als Sustainable
Developmet Campaign door de Verenigde Naties
is aangekondigd. Daarbij zijn de acht Millenniumdoelen vervangen door maar liefst zeventien
duurzame ontwikkelingsdoelen (sustainable development goals).
De derde reden tenslotte om deze discussietekst
op te stellen komt voort uit de constatering dat er
door de Platformleden weliswaar in de afgelopen
paar jaar flink aan de weg getimmerd is (Vrede
Express, De Democratiefabriek, het videoproject, de Platformfilm, het jubileumfeest, de Wereldamoededagen), maar dat tegelijkertijd vastgesteld moet worden dat er zich een tweedeling
gevormd heeft tussen een (kleine) groep initiatiefnemers en een (grotere) groep volgers, een
situatie die in een vorig hoofdstuk al aan de orde kwam en die het bestuur al langere tijd zorgen
baart. Het lijkt de voorzitter dus een noodzaak van de eerste orde om een meerjarenplan af te
spreken in een poging deze kloof te dichten. De genoemde redenen komen in de tekst op de
volgende wijze aan de orde, zij het dat de nieuwe duurzame ontwikkelingscampagne van de VN
daarin nog niet wordt genoemd:
‘Aanleiding
Het meerjarenplan dient – samen met het jaarlijkse beleidsplan – als onderlegger voor het
contact met de gemeente Arnhem. Op 31 december verloopt het Meerjarenplan 2009-2015 (zie
bijlage in de Platformjaarverslagen van de afgelopen jaren). Tijd dus voor een nieuwe opzet.
Stand van zaken
Aan het begin van dit jaar telde het Platform 13 leden. Het 14 e lid, de Wereldwinkel, meldde
zich in maart 2013 af om zich volledig op de eigen werkzaamheden te kunnen concentreren.
Van die 13 leden is de Werkgroep Arnhem-Tibet een slapende organisatie nadat de doelstelling
– het bouwen van een school in Tibet – was gerealiseerd. Amnesty Arnhem gaf vorig jaar aan
alleen als agendalid te willen aanblijven. Maar inmiddels komen van die kant sombere geluiden: de groep zou over te weinig actieve leden beschikken om – behalve Movies that Matter –
nog activiteiten te kunnen organiseren. Nu Stichting Arnhem-Lima op 18 oktober jl. haar activiArnhem Mondiaal
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teiten heeft gestopt – waarmee een van de schoolvoorbeelden van lokale ontwikkelingssamenwerking in Arnhem verloren gaat – is het des te dringender om met het Platform tot een heroriëntatie te komen: gaan we op de oude voet voort (het Platform als podium voor de aangesloten organisaties) of kiezen we ervoor om ons meer als ‘Platformgroep’ te profileren?
Overwegingen
Van de aangesloten organisaties behoren alleen de Raad van Kerken en EcoVrede qua menskracht tot de grotere organisaties. Weliswaar zijn Kerk en Vrede, Oxfam Novib, Bahá’í en
Oikocredit ook organisaties van formaat, maar de Arnhemse afdelingen draaien op maar een of
twee mensen. De overige organisaties zijn veel kleiner van omvang of zijn – zoals Grondvest en
Doca – kleine plaatselijke groepen.
Niettemin hebben de afgelopen jaren een aanzienlijke reeks Platformactiviteiten te zien gegeven: de Vrede Express, de Platformfilm, Wereldarmoede- en Wereldvoedseldagen, De Democratiefabriek, twee avonden over kernwapens, het jubileumfeest. Kortom, ondanks tanende
menskracht zijn we als Platform in organisatorisch opzicht nog wel tot het een en ander in
staat.
Daarbij moet meteen aangetekend worden dat veel van deze activiteiten op poten konden worden gezet dankzij de medewerking van of de samenwerking met andere organisaties: Walburgisparochie, Werkgroep Verzet tegen Armoede, Milieudefensie Arnhem, Huis van Jeugd/LAVA. En
nog altijd blijken we te kunnen rekenen op een groep vrijwilligers die vanuit een gezamenlijk
verleden bereid zijn om bij te springen (zie de bemensing van de Vrede Express en De Democratiefabriek). Misschien is het juist die nieuwe/vernieuwde samenwerking met groepen als
Milieudefensie, de GNMF en LAVA (vrijwel al hun leden tekenden onlangs tegen kernwapens),
die nieuwe mogelijkheden biedt.
Podium of groep?
Het feit dat we onlangs ons 25-jarig bestaan als samenwerkingsverband konden vieren, is niet
alleen voor onszelf als Platformdeelnemers van belang. Het is ook voor de stad van belang, ook
al betaalt zich dat niet uit in de aanwas van nieuwe (jonge) leden. Het feit dat er in de heersende cultuur van individualisme en korte termijn-belangen groepen mensen zijn die zich juist op
collectiviteit en sociale cohesie richten, is een kracht die confronteert en hoop biedt. Bovendien
is het veel moeilijker om een platformstructuur op te richten als die er niet meer is dan om hem
in stand te houden als hij er eenmaal wel is. De vraag is alleen of je steeds voor dezelfde vorm
moet kiezen. Veranderende tijden vragen ook om veranderende structuren.
Op zichzelf hoeft dat niet te betekenen dat de
Platformdeelnemers hun vertegenwoordigende functie verliezen. De Platformstatuten
benadrukken die vertegenwoordigerspositie
ook. Het is aan de deelnemende organisaties
zelf om te bepalen hoeveel tijd gestoken
wordt in het landelijke en plaatselijke werk.
Wel wordt het langzamerhand duidelijk dat
de afzonderlijke organisaties tot steeds minder activiteiten in staat zijn dan voorheen.
En dat betekent dat als je toch aan de weg
wilt blijven timmeren, er vaker een beroep
op elkaar gedaan moet worden dan voorheen. En dat houdt in dat het Platform meer dan
voorheen als groep moet gaan opereren, hetgeen weer consequenties heeft voor ieders inzet
voor elkaar.’
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Hoofdstuk 14

Reacties op Meerjarenplan 2015-2020
Het feit dat er vanuit het Platform maar door vier (van de dertien) organisaties wordt gereageerd
op het door de voorzitter geformuleerde meerjarenplan, tekent de situatie binnen het samenwerkingsverband en illustreert de zorgen die het bestuur zich maakt over de betrokkenheid van de
lidorganisaties bij het collectieve karakter van het Platform.
Niettemin zijn deze vier bijdragen stuk voor stuk de moeite waard om op te nemen in dit historisch werk en loont het de moeite ze aan een nadere beschouwing te onderwerpen.

Reactie EcoVrede
‘Een mooie aanzet. Ik denk aan de aanvulling in sleutelwoorden:
lokaal geld, andere economie, wenselijke samenleving, bewustwording, gezondheid, eerlijkheid en eerlijk handelen, sociale samenleving.
Ik zie het probleem van de organisaties - de deelnemers, dat je schetst.
Je schetst EcoVrede als een van de wat grotere organisaties. In aantallen zijn wij dat, maar ook wij hebben zo onze existentiële problemen
als bezuinigingen, werken met vrijwilligers, 1000 dingen moeten doen
in te weinig tijd en dergelijke. Feitelijk horen alle visies die wij met
elkaar vertegenwoordigen bij elkaar en nog meer. De uitnodiging is
dat meer met elkaar te verbinden en ook te kijken hoe e.e.a. dichter bij
elkaar kan komen. Gezamenlijke aanpak en ondersteuning zijn daarbij
belangrijk.’

Reactie Stichting Arnhem-Lima
‘Ik ben de komende periode druk met andere zaken, dus actief deelnemen aan de discussie zit er niet in. Wel echoot de opmerking van
Henk Kok nog na in mijn hoofd, dat het soms beter is om op een
hoogtepunt te stoppen, dan dat het als een nachtkaars uitgaat. Pogingen om te verjongen hebben geen succes gehad en zullen geen
succes hebben. Initiatieven zien er tegenwoordig heel anders uit.
Kijk naar Fair Trade en de jongeren uit Westervoort. Mensen zijn
minder gericht op praten en meer op doen. Dat sluit niet (meer) aan
bij de werkwijze van het Platform. Als er een goed idee is voor een
activiteit, denk aan Wereldarmoededag/Wereldvoedseldag, dan vinden enthousiaste mensen elkaar ook wel zonder het Platform en
wordt in een netwerkstructuur samengewerkt. Natuurlijk moet je niet
over een nacht ijs gaan. Afbouwen betekent ook borgen van wat wel
door moet gaan, betekent ook afmaken van het documenteren van het werk van de afgelopen 25
jaar etc. Dat kost misschien nog wel een jaar. Dat jaar kan dan ook gebruikt worden om te wennen aan het idee dat er dan daarna geen Platform meer is. Gedurende dat laatste jaar zou de
frequentie van de bijeenkomsten bijvoorbeeld alvast gehalveerd kunnen worden. Dat lijkt me
meer dan voldoende om de voortgang van e.e.a. goed te blijven volgen met elkaar.
Ik weet dat dit geen gemakkelijke richting in de discussie is, maar ik zou het erg moedig vinden
als het Platform deze discussie aan wil gaan.’
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Reactie Stichting Doca
‘Anne brengt in dat jongeren niet de passie hebben om zich op
eenzelfde manier als de ouderen onder ons in te zetten voor vrede en ontwikkeling. Maar dat ze wel in zijn voor ad hoc-acties
als die maar leuk en snel zijn, zoals een sponsorloop of een actie
als het Glazen Huis. Ze leven veel meer bij de dag, maar via de
Vrijwilligerscentrale (thans ondergebracht bij Rijnstad) zijn jongeren nog wel bij campagnes te betrekken. Goede doelen zijn
niet ‘uit’, maar ze moeten ontdaan worden van de jaren 70-sfeer.
Die wordt als te oubollig ervaren net als folderen of met een
kraam staan. De Platformleden worden ook als te oud ervaren
door de twintigers van nu.
Mirjam sluit zich daarbij aan: een popconcert op het Valkhof
trekt veel publiek, een concert voor de vrede onlangs voor Lux
niet. Je moet de thematiek zien te transformeren naar de tijd van tegenwoordig. Geen treurigheid, maar met een nieuwe bril kijken naar andere vormen, want onderwerpen als duurzaamheid en milieu leven nog steeds. Een actie als het Glazen Huis stuit veel oudere actievoerders
tegen de borst vanwege het commerciële karakter, maar de actie levert wel miljoenen op voor
goede doelen. Een sponsorloop tegen de armoede in de wereld zal het vast beter doen dan met
een kraam staan op Wereldarmoededag. De naam alleen al wordt als uit de tijd ervaren.
Het jubileumfeest van het Platform mag dan wel een succes geweest zijn, maar dan vooral voor
veertigers en ouder. Jongeren waren er niet. Het is een idee om een jaar van tevoren een afspraak te maken met een school om iets met jongeren te organiseren in het kader van Wereldarmoededag of Wereldvoedseldag, maar dan met een andere, modernere insteek.
Ook zou het een idee zijn om de ervaring van de huidige Platformleden te combineren met het
elan van scholieren onder leiding van iemand als Kees Grimbergen. Misschien ook iets voor de
HAN (Pabo).’

Reactie Werkgroep Oikocredit Arnhem
‘Uit de stukken van Ed en de erop volgende reacties
wordt goed duidelijk waar de zwaktes en sterktes van
het Platform op dit moment liggen. We doen nog
steeds een paar nuttige en belangrijke dingen maar
ons draagvlak, onze relevantie en reputatie zijn in
achterbannen, bij de politiek en in de Arnhemse samenleving erg klein geworden.
Ik kan me dan ook in eerste instantie wel vinden in de
voorstellen van Hans Suurmond, die pleit voor een afbouwscenario: komend seizoen minder vergaderen en
voorbereidingen treffen voor opheffing.
Daar staat tegenover dat zowel de jaarlijkse Wereldarmoededag als de komst van nieuwe Millenniumdoelen redenen kunnen zijn om ons werk voort te zetten. De input van ‘Frisse Peper’
voor een nieuwe VNG-campagne voor de Millenniumdoelen (zie verslag 10 december 2014) zou
ons daarbij misschien kunnen helpen.
Vooruitlopend op die ontwikkeling stel ik me voor dat we in elk geval onze werkwijze veranderen. De ervaring van de Gideonsbende (groep in Maarssen) zou ons kunnen inspireren. Zij pakken allerlei maatschappelijk nuttige initiatieven op in hun dorp door gebruik te maken van een
netwerk van per e-mail snel op te roepen vrijwilligers. In die lijn zouden wij het statische Platform oude stijl kunnen ombouwen tot een meer dynamisch flexibel ’netwerk van vrijwilligers
voor vrede, duurzame ontwikkeling en mensenrechten’ (mooie naam komt vanzelf een keer boven drijven). Zo’n netwerk kan dan inspelen op wat er zich aan toekomstige uitdagingen op dit
terrein in Arnhem zal voordoen. Over de opbouw en organisatie van zo’n nieuwe vorm van bur-

Arnhem Mondiaal

895

Stichting Doca

gerbetrokkenheid bij vrede, duurzame ontwikkeling en mensenrechten, met lijntjes naar veel organisaties en groepen in de stad en de buurten, denk ik graag verder mee.’

Overwegingen
Opmerkelijk aan de inbreng van Syne Fonk van EcoVrede is de verbinding die hij voorstelt tussen de vier ‘klassieke’ beleidsterreinen van het Platform (vredesvraagstukken, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en duurzame ontwikkeling) en de doelstellingen waarmee EcoVrede zelf aan de weg timmert als lokaal geld, gezondheid en een andere economie.
Op zichzelf geen door de Platformleden afgewezen doelstellingen, maar voor menig lid wel
weer ver af staand van de oorspronkelijke opzet van het Platform.
Minstens zo opmerkelijk is de stelling van Hans Suurmond van de (wel gestopte maar nog niet
opgeheven) Stichting Arnhem-Lima om te overwegen het Platform maar op te heffen en andere
samenwerkingsverbanden te laten ontstaan daar waar ze nodig zijn. De consequentie van die
visie is dat er überhaupt geen meerjarenplan meer nodig is en dat het komende jaar dus in het
teken staat van afbouw van activiteiten en structuur. Een visie overigens waarbij ook Kees
Tinga van de Werkgroep Oikocrdit Arnhem aanhaakt, daarbij nog wel wijzend op een alternatief in de vorm van meedoen aan de nieuwe VN-campagne rond de duurzaamheidsdoelen.
De bestuursleden Anne Salomé en Mirjam Rudolphus van Stichting Doca richten zich in hun
commentaar vooral op de verouderde vorm van actievoeren door het Platform, een vorm die
verjonging in de weg staat en alleen maar kan leiden tot meer isolement, ondanks de korte
termijn-successen van de afgelopen paar jaar.
Wanneer de Platformleden elkaar op de laatste vergadering van het jaar (10 december 2014)
ontmoeten, wordt besloten om de eerstvolgende vergadering in het nieuwe jaar (21 januari
2015) volledig in het teken te stellen van een beleidsdiscussie met als handvat het concept meerjarenplan en de daarop ingebrachte reacties. Het zal een jaar inluiden van goed georganiseerde
discussies maar die niettemin tot ingrijpende besluiten zullen leiden zoals we in de volgende
hoofdstukken zullen zien.

Hoofdstuk 15

De laatste twee maanden van 2014
De laatste twee maanden van 2014 zijn voor het Platform een periode waarin weinig gebeurt en
het meer een kwestie lijkt van afwachten wat de aangekondigde beleidsdiscussie gaat inhouden.
De campagne Cities for Life, waar Arnhem sinds 2008 aan meedoet nadat toenmalig wethouder
Barth van Eeten zich namens het gemeentebestuur aan de campagne committeerde, gaat niet
door. De notulen van de Platformvergadering van 5 november 2014 vermelden het feit slechts
zonder er een toelichting bij te geven. Het is de tweede keer dat het niet lukt om de organisatie
van de bijeenkomst rond te krijgen, want ook de editie van 2011 werd om die reden afgelast.
Ander somber nieuws wordt in die novembervergadering ingebracht door Anja Shanmugampillai en haar dochter Njanshi die namens de Bahá’í Gemeenschap
verslag komen doen van de vervolging van bahaí in de islamitische
republiek Iran. Will Bijloo, de vaste vertegenwoordiger van de organisatie in het Platform, heeft de kwestie met regelmaat aangekaart zonder dat de Platformleden veel met die informatie kunnen.
Ook in de door Stichting Doca maandelijks uitgebrachte Info Arnhem Mondiaal hebben de persberichten die de Bahá’í Gemeenschap Nederland over deze vervolging publiceerde, regelmatig gestaan. De abonnees, waaronder de Platformleden, zijn dus goed op
de hoogte van wat zich op dit vlak in Iran afspeelt. Maar het initiaArnhem Mondiaal
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tief tot het organiseren van een publieksactie behoort bij de Bahá’í Gemeenschap te liggen, is
het standpunt van de leden. De organisatie hangt echter de theorie aan dat door het verspreiden
van informatie genoeg druk moet ontstaan om de regering van Iran op andere gedachten te brengen. Ook na het bezoek van de beide gasten in de novembervergadering blijft derhalve het gevoel bij de Platformleden achter dat men met lege handen staat, een gevoel van machteloosheid
dat maar moeilijk te rijmen valt met de traditie van actievoeren die alle in het Platform deelnemende organisaties kenmerkt.
Leuker nieuws in deze novemberbijeenkomst is er van de kant van EcoVrede. Weliswaar is de
opslagruimte die men – mede door toedoen van de gemeente Arnhem – verkregen heeft van
tijdelijke aard, maar de organisatie heeft de hand weten te leggen op een SRV-wagen. Die wordt
omgebouwd zodat er mee de wijken in kan worden gegaan, zoals Syne Fonk en Nelly Sendar
melden, maar er is nog behoefte aan een chauffeur. Johannes Kon, in het Platform actief namens
Kerk en Vrede en daarnaast penningmeester van het Platform, meldt zich spontaan aan.

Bezoek uit Gera
Nieuws van heel andere aard – en zich buiten Platformverband afspelend – is het bezoek dat
voormalig burgemeester Ralf Rauch van Gera op 8 november aan Arnhem brengt. Dat bezoek is
samen met het Rijn IJssel College voorbereid door de Stichting Jumelage Arnhem (SJA),
waarin de Arnhemse stedenbanden met Gera en Croydon zijn ondergebracht. Hoewel er tussen
de stichting en het Platform wel contact is, heeft het SJA altijd de voorkeur gegeven aan een
zelfstandige positie en is de stichting om die reden dan ook nooit lid geworden van het Platform. Een lidmaatschap dat evenwel erg voor de
hand zou liggen omdat na het overlijden van
Kees Kentin, die vanuit de stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU) nauwe contacten
met Gera , er geen vertegenwoordiger van de
officiële Arnhemse stedenbanden in het Platform
meer aanwezig is. Met het overlijden van Kees
Kentin in 2005 kwam immers al snel een einde
aan de vertegenwoordiging van de IJU in het
Platform zoals we eerder in dit boek hebben
gezien.
Niet geheel toevallig wordt Kees Kentin nog wel genoemd in een artikel dat Gelderlanderjournalist Harry van der Ploeg in de editie van 7 november 2014 wijdt aan het bezoek van de oudburgemeester uit Gera. Onder de kop ‘DDR ontdooide bij aanblik van ‘Karl Marx uit Arnhem”
meldt hij niet alleen dat de heer Ralf Rauch op 8 november in Rozet een fototentoonstelling zal
openen en een lezing zal houden over de situatie in het voormalige Oost-Duitsland ten tijde van
De Wende, maar verhaalt hij ook over een bezoek dat hij als journalist van de Gelderlander een
kwart eeuw eerder bracht aan de DDR. In de Arnhemse delegatie die de DDR bezocht in het kader van de op te zetten stedenband Arnhem-Gera, was ook Kees Kentin aanwezig: ‘Kees Kentin
uit Sint Marten, helaas niet meer onder ons, leek met zijn baard sprekend op Karl Marx. Toen
hij met anderen de schouwburg in Leipzig betrad, weerklonk collectief gegniffel. Alle communisten strak in het pak, de Hollanders’ richtig locker’ in jeans. De hele schouwburg ontdooide
binnen drie tellen.’

December
De decembervergadering vermeldt zo mogelijk nog minder aan wetenswaardigheden dan de
vergadering ervoor. Omdat de voorzitter zich wegens griep heeft afgemeld, wordt de voorbespreking van het door hem geschreven meerjarenplan uitgesteld tot januari.
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De notulen van deze bijeenkomst op 10 december melden ook het tijdstip waarop plaatsvervangend voorzitter Johannes Kon de vergadering sluit: 21.15 uur. De leden zijn dus amper een
uur bij elkaar geweest. Een teken aande wand?

Hoofdstuk 16

Beleidsdiscussie
Het is januari 2015 en Platformvoorzitter Ed Bruinvis, inmiddels hersteld van de griep, buigt
zich over de reacties op het door hem opgestelde Meerjarenplan Arnhem Mondiaal 2015-2020.
Op dat moment staat hem een beleidsdiscussie voor ogen die met één à twee
Platformvergaderingen moet zijn uitgekristalliseerd, waarna in het voorjaar weer met
gezamenlijke activiteiten kan worden begonnen. Dit plan zal echter heel anders uitpakken, want
2015 zal een jaar worden dat vrijwel in zijn geheel in het teken zal komen te staan van die
beleidsdiscussie.
Om die discussie te vergemakkelijken stelt hij een nieuw document op waarin behalve de vier
reacties die in een vorig hoofdstuk al aan de orde zijn geweest (Stichting Arnhem-Lima,
EcoVrede, zijn eigen Stichting Doca en de Werkgroep Oikocredit Arnhem), een serie van zeven
stellingen worden geformuleerd. Het stuk wordt op 12 januari aan de leden toegezonden:
‘1.
- De oprichtingsdoelstelling van het Platform – het
adviseren bij het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid – komt niet meer tot zijn recht. Het Platform wordt niet meer gevraagd om advies en op ongevraagde adviezen van Platformkant wordt van gemeentewege niet gereageerd. Het is zinloos om te
blijven inzetten op de adviestaak van het Platform.
2.
- De tweede Platformdoelstelling betreft de onderlinge ondersteuning. Nu de Platformgroepen kleiner
worden en de vertegenwoordig(st)ers ouder, groeit
de noodzaak tot onderlinge ondersteuning.
Groepsactiviteiten (vanuit landelijke campagnes bijvoorbeeld) zullen dus ook meer door de overige
Platformorganisaties moeten worden ondersteund
dan voorheen. Dit houdt in dat aan het begin van
een nieuw jaar – of een nieuw seizoen – campagneafspraken met elkaar gemaakt moeten worden waarbij de inzet van ieder Platformlid niet alleen gewenst is maar ook gegarandeerd moet zijn.
3.
- De derde Platformdoelstelling gaat over het opzetten van thema-werkgroepen (Arnhem Duurzaam bijvoorbeeld). Deze werkgroepen komen door gebrek aan tijd en energie niet van de
grond. Het heeft dus geen zin om deze doelstelling toch te willen verwezenlijken.
4.
- Onze pogingen om jongeren/scholen te betrekken bij het Arnhemse vredeswerk (Vrede Express
en de Democratiefabriek) zijn grotendeels mislukt. Schoolbesturen reageren zelfs niet. Jongeren zoeken hun eigen weg. Het heeft geen zin om desondanks te pogen jongeren bij het Platform te betrekken.
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5.
- Duurzaamheid, armoedebestrijding, energietransitie, product-innovatie, Fair Trade, streeken biologisch voedsel, ruilhandel, kleinschalige economie e.d. zijn onderwerpen die wel leven
in de maatschappij, zij het nog vaak versnipperd en door pioniers opgezet. Het Platform zou
zich meer met deze initiatieven moeten verbinden en zo moeten anticiperen op de gewenste
samenleving.
6.
- ‘Traditionele’ thema’s als vrede en mensenrechten hebben nog niets aan noodzaak ingeboet.
Eind volgend jaar loopt de Millenniumcampagne 2000-2015 af. Er volgt dan de ‘Post 2015agenda’ waarin waarschijnlijk ook vredesvraagstukken als thema wordt opgenomen. Het
Platform moet zich vanwege zijn wereldoriëntatie concentreren op de Post-2015 agenda.
7.
- De collectieve activiteiten van de afgelopen paar jaar konden vorm krijgen dankzij ondersteuning van vrijwilligers die elkaar nog kennen van het vredes- en ontwikkelingswerk van de jaren 80. Die mensen zijn waardevol. Bovendien hebben die collectieve activiteiten ook een uitbreiding van contacten te zien gegeven: Milieudefensie Arnhem, LAVA/Huis van de Jeugd,
GNMF, St. War Requiem Bridge to the Future en de Werkgroep Verzet tegen Armoede. Het
Platform moet zich concentreren op de uitbreiding van deze netwerken en zo tot nieuwe activiteiten komen.’

Reacties Platformleden
Wanneer de Platformleden elkaar op 21 januari voor het eerst treffen in het nieuwe jaar, staat de
beleidsdiscussie prominent op de agenda. Er is een kleine anderhalf uur uitgetrokken voor de
bespreking van de door de voorzitter rondgestuurde stellingen en de plaats van handeling is ditmaal niet een van de commissiekamers in het stadhuis, maar de onlangs door EcoVrede (tijdelijk) verkregen kantoorruimte aan de Trans. De avond begint goed want Syne Fonk en Nelly
Sendar van EcoVrede trakteren de aanwezigen op een avondmaaltijd, samengesteld uit producten die de organisatie inzamelt uit overgebleven voedsel van supermarkten.
De notulen van deze bijeenkomst zijn zeer uitgebreid waar het de stellingendiscussie betreft en
het loont de moeite om hieronder de commentaren per stelling over te nemen.

Bij stelling 1
Naar aanleiding van de eerste stelling over de oor-spronkelijke adviesfunctie van het Platform:
‘Henny merkt op dat het bij de gemeente trekken aan een dood paard geworden is.
Kees: te denken valt dan aan het teruggeven van het mandaat aan het gemeentebestuur. Bert en
Ed wijzen erop dat die handeling dan wel consequenties heeft voor de faciliteiten die we nu van
gemeentewege ontvangen, zij het dat die bescheiden
van omvang zijn.
Syne: behalve het aandachtspunt is ook de aanpak
veranderd. Vroeger volstond een gesprek met een ambtenaar, nu vragen ambtenaren zelf om
‘gespamd’ te worden, omdat je anders niet door de hoeveelheid informatie heen komt die zij
tegenwoordig moeten verwerken. Het blijft de vraag of er dan ook echt iets verandert, misschien
moet je de manier van adviseren drastisch veranderen.
De algemene conclusie is dat de adviesfunctie heden ten dage een loze functie geworden is. Dat
brengt ons op 3 opties:
- De doelstelling in stilte laten voor wat hij is (in afwachting van betere tijden).
- De kwestie ter sprake brengen bij de gemeente.
- Het adviesmandaat teruggeven aan de gemeente.’
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De drie opties zijn duidelijk, alleen bieden ze nog geen helderheid over de te nemen beslissing.
Elke overweging op zich geeft namelijk weer aanleiding tot een discussie over consequenties en
wijze van aanpak, zo zal blijken.

Bij stelling 2
Iets soortgelijks geldt eveneens voor de reacties op de tweede stelling, die met betrekking tot de
onderlinge ondersteuning. Ook hier leiden de overwegingen niet tot standpunten waarmee
gehandeld kan worden:
‘Syne wijst op een bijeenkomst onlangs in Noord-Holland waar de maatschappelijke rol van
kerken centraal stond. Ook daar heerst blijkbaar twijfel over het effect van de huidige doelstellingen. Het illustreert voor hem de transitiefase waarin we als samenleving momenteel verkeren. In deze fase staat het conflict centraal tussen (geld)economie en menselijkheid/sociaal
gedrag.
Irene: herkent de situatie waarin op kleine schaal gepoogd wordt
om wat door de economie ondergesneeuwd is geraakt, weer naar
boven te halen. De vraag blijft echter hoe we het verschil tussen
negatief en positief kunnen overbruggen.
Kees: we hebben alleen niet de kracht en de achterban om nieuwe
stromingen op te zetten.
Henny: de Platformleden hebben de handen al vol aan hun eigen
doelstelling.
Syne ziet mogelijkheden in het aankaarten van zaken als lokaal geld
of basisinkomen, je hoeft niet alles zelf te doen.’

Bij stelling 3
Stelling 3 gaat over de derde statutair vastgelegde doelstelling van het Platform, die van het opzetten van werkgroepen, een al sinds jaren heet hangijzer binnen het samenwerkingsverband. De
notulen vermelden daarover het volgende:
‘Steeds meer (landelijke) vredes- en ontwikkelingsorganisaties hebben zich geprofessionaliseerd tot een groot kantoor met tonnen subsidie voor vaste krachten. Plaatselijke werkgroepen
(de voormalige IKV-kernen bijvoorbeeld) zijn mede daardoor uit het veld verdwenen. Ed wijst
in dit verband op de problemen die Gerda ondervindt als zij dit probeert aan te kaarten bij
Oxfam Novib.’
Het ‘grootgroeien’ heeft vanuit de overweging om als partner geaccepteerd te worden bij grote instanties als de overheid, de Verenigde Naties of de Wereldbank, er inderdaad toe geleid dat de kleinmazige structuur in steden en buitengebied in Nederland grotendeels verdwenen is. Voorbeelden daarvan zijn de al genoemde ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib en de vredesorganisatie IKV
(voordat ze werd omgevormd tot PAX). Maar ook Oikocredit
Nederland zal tot opheffing van de lokale werkgroepen besluiten
hetgeen ten koste zal gaan van de deelname van Kees Tinga als
ver-tegenwoordiger van de Werkgroep Oikocredit Arnhem in het
Platform zoals we in een later hoofdstuk zullen zien.
Niettemin leidt de reactie op de stelling ook hier niet tot een besluit
over een al dan niet nieuw te vormen Platformbeleid.

Bij stelling 4
Bij de vierde stelling staan de tot dan toe mislukte pogingen centraal om jongeren in Arnhem te
betrekken bij het lokale vredes- en ontwikkelingswerk. Uit de notulen:
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‘We bereiken de jongeren niet die op het oog vooral met hun smartphones bezig zijn, maar tegelijkertijd zitten wij ook niet op hún spoor. De stichting Vredeseducatie en War Child lijken wel
een succesformule ontwikkeld te hebben om jongeren te bereiken. Ook de Nacht van de Vrede
(opgezet door het IKV) loopt nog altijd goed net als
Hope XXL in Zevenaar. Ook Milieudefensie Arnhem
lukt het om jongeren binnen de organisatie te krijgen. Jongeren zijn dus nog wel bereikbaar. Syne
vindt dat we – omdat de jeugd de toekomst heeft –
toch moeten blijven proberen om iets met jongeren te
doen. De anderen zijn minder enthousiast gezien de
teleurstellende ervaringen met de Vrede Express en
de Democratiefabriek.’
Hier doet zich het dilemma voor dat de wil om
jongeren te bereiken er wel is en de noodzaak daartoe ook wordt ingezien, maar dat pogingen in de praktijk niet succesvol waren. Het dilemma zal
onoplosbaar blijken te zijn, hetgeen mede-oorzaak is voor het wegvallen van de dynamiek in het
Platform zoals we later zullen zien.

Bij stelling 5
Bij stelling 5 komen de aspecten aan de orde die met name door EcoVrede al eerder zijn aangevoerd als noodzakelijke ingrediënten voor een levendigere manier van werken van het Platform.
Opnieuw uit de notulen:
‘Syne: op de oude manier lukt het niet meer, dus innoveren. Hoe krijgen we het mondiale verband duidelijk tussen alle onderdelen waarmee we actief zijn?
Kees: maar wie heeft ons daarbij nodig? En wat kunnen wij voor anderen betekenen?
Nelly: het kan ook iets kleins zijn, je hoeft niet meteen in een groot verband bezig te zijn.’
Veel commentaar krijgt deze stelling niet en dat heeft ook zijn redenen, want het van oorsprong
een vredesplatform heeft zich al die jaren geconcentreerd op vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking en die beide thema’s waren al onuitputtelijk als het om campagnevoeren
ging. Wat door EcoVrede innovatie wordt genoemd wordt door de andere deelnemers aan de
discussie ervaren als ‘nog meer van het goede’, een niet meer te behappen berg aan thema’s.

Bij stelling 6
De zesde stelling is op de directe actualiteit gericht: het eindjaar van de Millenniumcampagne
nadert en dus luidt de vraag: gaat het Platform door met
deze problematiek en committeert het zich dan aan de opvolger van de Millenniumcampagne: De Sustainable Development Campaign?
‘Kees citeert uit de Volkskrant (van 27 december) de 17
nieuwe doelstellingen van de Post-2015 agenda. Je zou de
gemeente erop kunnen wijzen dat het zaak blijft om als
Millenniumgemeente actief te blijven, ook na 2015.
Bert en Kees: een strategie opzetten om dit voor elkaar te
krijgen. Overleggen met Betty Jacobi en wethouder Henk
Kok?’
Opmerkelijk bij deze reacties is dat de kardinale vraag op
deze avond niet gesteld wordt: kunnen en willen de Platformleden zich inzetten voor een nieuwe – en veeleisende! – mondiale campagne?
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Bij stelling 7
Het kan aan het late tijdstip van de avond liggen en aan het feit dat er al lang vergaderd is, maar
de reacties op de stelling dat het zinvol kan zijn om meer in de structuur van een stedelijk netwerk campagne te voeren, krijgt weinig commentaar:
‘Henny: dat netwerk dan vooral digitaal onderhouden.
Bert: maar dan moet dat wel uitmonden in een activiteit.’

Besluit
Uiteraard behoeven de stellingen niet meteen tot conclusies te leiden in de vergadering, maar de
verwachting van de voorzitter dat op deze avond in elk geval grenzen en voorkeuren door de
lidorganisaties worden aangegeven, komt niet uit. De notulen van die januarivergadering over
het vervolg op deze stellingendiscussie:
‘Ook gelet op het feit dat er vier Platformleden afwezig zijn, het ingebrachte commentaar laten
bezinken en de komende drie vergaderingen in het teken van deze toekomstdiscussie houden.
Afsluitend komen we uit op 3 scenario’s die per vergadering aan de orde komen:
- Vergadering van 4 maart: Millenniumgemeente en Post 2015-agenda (Kees)
- Vergadering van 15 april: Afbouw Platform met consequenties (Bert)
- Vergadering van 3 juni: Brainstormavond over contacten met andere groepen (Syne)’

Hoofdstuk 17

Vervolg beleidsdiscussie (1)
Op de agenda van de Platformvergadering van 4 maart, direct volgend dus op de eerste beleidsdiscussie over het Meerjarenplan Arnhem Mondiaal 2015-2020 in januari, staat de inbreng van
Kees Tinga van de Werkgroep Oikocredit Arnhem centraal. Tot dan toe zijn er vier reacties
gekomen op het meerjarenstuk van de voorzitter, maar
er zullen nog enkele volgen zoals we in een later
hoofdstuk zullen zien, met als consequentie dat de
beleidsdiscussie meer tijd vraagt dan aanvankelijk de
bedoeling was. En dat heeft weer tot gevolg dat de
activiteitenkalender voor 2015 niet de invulling krijgt
zoals in de voorgaande jaren het geval was met een of
meer publieksacties voor en na de zomer.
Kees Tinga neemt zijn toezegging om vóór deze
maartvergadering nog met een uitwerking over de Millenniumdoelen-nieuwe-stijl te komen, zeer serieus en
produceert voor de leden een uitgebreide zienswijze op
nut en noodzaak voor het Platform om aan de vervolgcampagne van de VN mee te doen. Onder de titel ‘Toekomst voor het Platform Arnhem Mondiaal? - een Millennium Scenario’ schrijft hij het volgende: ‘Het Platform Arnhem Mondiaal bezint zich op zijn toekomst.
Meer dan vijfentwintig jaar was het actief als podium
van uitwisseling, adviesorgaan voor het gemeentebestuur en aanjager van activiteiten op het terrein van
vrede, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en duurzaamheid. In de afgelopen jaren
verdween langzamerhand het draagvlak bij gemeente en bevolking, al moet gezegd worden dat
er ieder seizoen weer belangrijke activiteiten, initiatieven en ideeën door het Platform werden
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bedacht en uitgevoerd. Leden van het Platform vertegenwoordigen nog maar in beperkte mate
een achterban in de vorm van een vitale organisatie en opereren voor een deel als enthousiaste,
mondiaal betrokken eenlingen, representatief voor een deel van de Arnhemse burgers maar niet
hun directe vertegenwoordigers. Het Gemeentebestuur reageert zelden of nooit op verslagen of
voorstellen. De ieder jaar opnieuw ontvangen subsidie zou als teken van vertrouwen kunnen
worden ervaren maar evenzeer als vorm van desinteresse.
Voor de overgebleven leden van het Platform kwam zo het moment om zich grondig te bezinnen
op haar functie en voortbestaan. In onderling overleg passeerden verschillende mogelijkheden
de revue: van het teruggeven van het mandaat aan de Gemeenteraad, pogen om nieuwe jonge
leden aan te trekken, tot een gedaantewisseling naar vrijwillige initiatiefgroep, ombouw naar
een digitaal netwerk van uitwisseling, of gewoon stoppen.
Kijkend naar de toekomst, dient zich nog een andere mogelijkheid aan: vanaf 2008 is Arnhem
Millenniumgemeente en het Platform was destijds één van de initiatiefnemers bij het voorstel
daartoe. Nu in 2015 de Millenniumdoelen officieel hun eindpunt bereiken maar zullen worden
opgevolgd door een nieuwe, bredere invulling, in de vorm van Sustainable Development Goals
(SDGs), en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) daarbij opnieuw de betrokkenheid
van lokale gemeenten zal gaan ondersteunen, biedt
zo’n overgang ook voor het Platform mogelijkheden
om mee te denken over een nieuwe, andere rol voor
Arnhemse burgers en hun organisaties en initiatieven bij het vormgeven van de SDGs.
In deze notitie wordt deze laatste gedachte enigszins
toegelicht en uitgewerkt, in eerste instantie als intern discussiestuk voor het Platform. Bij voldoende
steun voor het erin aangegeven scenario zou de
notitie ook als uitgangspunt kunnen dienen voor het
overleg met andere mogelijke betrokkenen bij de
nieuwe SDGs.
1. Millenniumdoelen
(nader in te vullen met behulp van de jaarverslagen van Platform en Millenniumcoördinator)
2. Arnhem en de nieuwe Sustainable Development Goals
De nieuwe SDGs (zie de bijlage voor een weergave van de zeventien doelstellingen) maken
op het eerste gezicht een enigszins overweldigende indruk. Van acht naar zeventien doelstellingen – is dat niet een beetje veel van het goede? Bij nadere bestudering blijkt er toch
een zekere mate van systematiek aanwezig. Het bekende Triple P-principe speelt een rol: in
de eerste vijf SDGs gaat het om People, in 7 t/m 10 en in 12 om Profit en in 13 t/m 15 om
Planet. De overgebleven doelen, 11, 16 en 17 voegen een nieuw element toe: institutionele
ontwikkeling. Alle doelstellingen bij elkaar bieden een enorm potentieel aan nastrevenswaardig beleid op terreinen die – in moderne omschrijvingen – veel gelijkenis vertonen met
wat in het Platform Arnhem Mondiaal in de loop van de jaren aan de orde is geweest. Ook
als er geen voorafgaande fase van Millennium Development Goals zou zijn geweest, mag je
veronderstellen dat het Platform de nieuwe doelstellingen van harte en met klem bij bestuur
en burgers van Arnhem zou aanbevelen. Zo gezien zou een einde van het Platform wel op
een erg ongelukkig moment vallen.

3. Een rol voor het Platform bij de SDGs?
Voor het ondersteunen en uitvoeren van het programma van de ‘oude’ Millenniumdoelen
was het Platform niet onbelangrijk. Het gemeentebestuur gaf enkele van de doelstellingen
(7 en 8, ‘duurzaam leefmilieu’ en ‘eerlijke handel’) prioriteit. Dat kwam met name tot uitArnhem Mondiaal
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drukking in eigen inkoopbeleid en in het ondersteunen van private initiatieven (bedrijfsleven, onderwijs en burgers) op het terrein van Fair Trade en duurzaamheid/milieutechnologie. Het Platform zorgde mede voor verslaglegging van het beleid en bleef zelf initiatieven
nemen rond vrede en armoedebestrijding. Ondertussen verschenen er verschillende andere
actoren op het terrein: behalve de Fair Trade actie, in het begin van de MDG-periode,
kwam er een zeer vitaal netwerk van milieutechnologie- en energie-initiatieven op gang, die
Arnhem zelfs een zekere reputatie zijn gaan geven.
Twintig jaar geleden werd het beeld van activiteiten op het terrein van vrede, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en duurzaamheid nog gedomineerd door meer en minder grote organisaties, vandaag spelen initiatieven van individuele burgers, onderwijsinstellingen en bedrijven een veel grotere rol. Voor de inbedding van de nieuwe SDGs in het
beleid van de gemeente Arnhem en het leven van zijn burgers betekent die verandering dat
er een andere vorm van ondersteuning, begeleiding en ‘bewaking’ van de nieuwe doelstellingen nodig is.
Voorstel:
Het Platform zou zich de komende maanden kunnen concentreren op de totstandkoming van
zo’n nieuwe functie door het gesprek aan te gaan met andere ‘stakeholders’ en het gemeentebestuur om op die manier te komen tot een nieuwe vorm van klankbord, coördinatie, communicatie en bewaking van de uitvoering van de SDGs in Arnhem.
(Als er zo’n nieuwe instelling/klankbordgroep/stuurgroep tot stand komt, kunnen we met een gerust geweten onze Platformlieren aan de wilgen hangen. Over hoe we e.e.a. kunnen organiseren, kunnen we in de komende Platformvergadering van gedachten wisselen – KT.)’

Bespreking in Platformvergadering
Het pleidooi van Kees Tinga is helder en impliceert niet alleen een voortgaande oriëntatie van
het Platform op de (vernieuwde) Millenniumcampagne – in de vorm van een stedelijke klankbordgroep – maar en passant ook de opheffing van het Platform, omdat die klankbordstructuur
verder reikt dan waartoe het Platformen bij machte is.
Op de Platformbijeenkomst van 4 maart wordt de inbreng van Kees Tinga niettemin met gemengde gevoelens ontvangen. Hoewel alle leden het een goed stuk vinden, is EcoVrede van
mening dat het stuk niet ver genoeg gaat. Vanuit de visie van EcoVrede dat er een veel breder
scala aan onderwerpen bij de kop genomen moet worden
om tot een solidaire samenleving te komen, is de oriëntatie
op de Sustainable Development Goals – hoe veelomvattend die ook zijn – toch te beperkt.
Voor Stichting Doca liggen de bezwaren op een heel ander
vlak. Het is de stichting al jaren een doorn in het oog dat
een van de kardinale oorzaken van de armoede in de wereld – namelijk geweldsconflicten – niet in de Millenniumdoelen aan de orde komen. De organisatie doet niet alleen
secretarieel werk voor het Platform Arnhem Mondiaal
maar ook voor het landelijk Platform tegen Wapenhandel,
waar anti-militarisme en de bestrijding van internationale
wapenhandel juist om die reden centraal staan. Dat de Verenigde Naties met het opstellen van de Duurzame Ontwikkelingscampagne 2016-2030 opnieuw voorbijgaan aan wapenhandel als oorzaak van mondiale armoede en oorlog als
veroorzaker van menselijk leed en ernstige milieuvervuiling, is voor het bestuur van de stichting
een enorme teleurstelling. Als vertegenwoordiger van Doca én als voorzitter van het Platform is
Ed Bruinvis mede daarom naar Oss afgereisd voor een bespreking met de organisatie Frisse
Peper die zich ten doel gesteld heeft om de nieuwe VN-campagne in Nederland te implementeren. De notulen van de Platformvergadering van 4 maart 2015 hierover:

Arnhem Mondiaal

904

Stichting Doca

‘Ed heeft op 24 februari deelgenomen aan de Millenniumbijeenkomst van Frisse Peper/VNG in
Oss. Het advies aan de VNG luidde om de Post-2015 agenda (door de VN de ‘Sustainable
Development Goals (SDG)’) genoemd vanwege de betrokkenheid van duurzaamheid bij de
Millenniumdoelen), vooral behapbaar te houden. Tegenover de 8 Millenniumdoelen staan nu 17
SDG’s in het concept en de campagne gaat opnieuw 15 jaar duren (2016-2030). Teleurstellend
is dat vredesvraagstukken (wapenhandel versus armoedebestrijding) niet uitdrukkelijk in de
doelen zijn opgenomen. De VNG gaat een apart scholenprogramma maken om jongeren te bereiken. De bijeenkomst in Oss was de laatste van zeven landelijke discussiesessies. Het eindverslag gaat naar de VNG en keert terug naar de deelnemers als een conceptbeleid waarop dan
weer gereageerd kan worden.’
Bij Ed Bruinvis ontbreekt om die reden het enthousiasme om zich met zijn Stichting Doca opnieuw jaren in te zetten voor de Millenniumdoelen.
Als voorzitter van het Platform stelt hij echter voor om daar niet op korte termijn meer een
besluit over te nemen nu ook duidelijk wordt dat er nog heel wat haken en ogen zitten aan de
besluitvorming rond het door hemzelf opgestelde meerjarenplan. Uit het verslag van die maartvergadering hierover: ‘We besluiten om de discussie te laten bezinken. Besluiten hoeven pas in
de loop van het jaar te worden genomen. Bert bereidt de discussie over de consequenties van
stoppen voor de vergadering van 15 april voor, Syne bereidt de discussie over netwerkstructuren voor de vergadering van 3 juni voor.’

Aankondiging vertrek Kees Tinga en Henny Beijer
Overigens meldt Kees Tinga in deze vergadering dat Oikocredit Nederland zijn werkgroepenstructuur afbouwt – het kwam al even ter sprake in een eerder hoofdstuk. Dat landelijke besluit
heeft voor het Platform echter grote consequenties. Want nu de Arnhemse werkgroep net goed
en wel is ingebed geraakt in het Platform, kan Kees Tinga zich niet langer vertegenwoordiger
noemen van die organisatie en zal hij zich dus genoodzaakt zien zich uit het Platform terug te
trekken. Misschien kan hij zich nog vanaf de zijlijn verdienstelijk maken voor de inzet van het Platform, stelt hij
voor.
Overigens blijft het niet bij deze jobstijding, want ook
Henny Beijer kondigt haar vertrek uit het Platform aan.
Zij stopt met ingang van juli met haar actieve rol in de
Raad van Kerken Arnhem. Dit besluit houdt echter ook
het einde van haar bestuursfunctie bij het Platform in. Nu
wreekt zich meteen het feit dat geen enkel ander Platformlid een bestuursfunctie bij het Platform ambieert,
waardoor het bestuurswerk neerkomt op Johannes Kon als penningmeester en Ed Bruinvis als
voorzitter/secretaris. Omdat Johannes Kon buiten zijn werk voor Kerk en Vrede tevens bestuurslid is van de Raad van Kerken Arnhem, neemt hij het vertegenwoordigerschap van Henny
Beijer over, wat hem echter wel een taak extra bezorgt.

COS Gelderland stopt
Alsof deze tegenvallers nog niet genoeg zijn, bereikt het Platform in maart het bericht dat ook
COS Gelderland stopt. Tussen het Platform en het centrum voor ontwikkelingssamenwerking
bestond door de jaren heen een los-vaste relatie. Het feit dat het COS in Nijmegen is gehuisvest
en zich steeds meer op cursuswerk is gaan concentreren, heeft ertoe geleid dat het contact tussen
beide organisaties incidenteel geworden is, maar toch komt het bericht hard aan. Dagblad de
Gelderlander meldt het nieuws op 23 maart 2015 onder de kop ‘Na 43 jaar valt het doek voor
organisatie COS Gelderland’. Qader Shafiq, stafmedewerker bij het COS wordt in het artikel
aan het woord gelaten en doet uit de doeken hoe volgens hem het besluit is ingegeven door het
kabinet Rutte 1 dat in ruil voor gedoogsteun van het PVV de plaatselijke ontwikkelingssamen-
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werking de nek heeft omgedraaid: ‘In die tijd zijn wij weggezet als een onaantrekkelijke, linkse
hobbyorganisatie’.
In het artikel wordt in kort bestek de geschiedenis van het COS weergegeven: ‘Ooit was COS in
Nijmegen een begrip. Dat was toen COS nog voor Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking
stond, zich bezighield met problemen in arme landen en in Nederland aan bewustwording deed.
In de afgelopen jaren werd COS een soort adviesbureau. De volledige naam werd niet meer
gebruikt, alleen COS Gelderland vol-stond.
Het organiseerde de Nacht van de
Vluchteling. Het hield cursussen leiderschap voor allochtonen en het probeerde
vluchtelingen te helpen bij het vinden van
een baan. Het benaderde bedrijven om stageplekken voor vluchtelingen te vinden. En
maakte lespakketten ‘mondiale vorming’. ‘
Toch kwam het besluit om door geldgebrek met het COS te moeten stoppen niet als een complete verrassing voor de medewerkers, want al in 2012 kondigde het provinciebestuur aan te
willen bezuinigen op organisaties die actief zijn op welzijnsgebied in Gelderland. De financiering van deze sector was een zaak van de gemeenten, vond men bij de Provincie. Het artikel
eindigt, hoe kan het ook anders, in mineur. Nog één keer Qader Shafiq: ‘Wij merken dat heel
veel mensen het niet meer bijhouden. Zorg en welzijn worden ontoegankelijk, in het onderwijs is
er polarisatie, op de arbeidsmarkt hebben mensen last van uitsluiting. Wie doet er nog wat voor
hen? Dat wij geen geld meer krijgen is willekeur geweest.’

Hoofdstuk 18

Vervolg beleidsdiscussie (2)
Terwijl Bert Oostveen zijn inbreng over het eventueel stoppen met het Platform voorbereidt,
worden er in Platformverband nog wel lopende zaken afgehandeld. Zo heeft Stichting Doca het jaarlijkse Millenniumoverzicht geproduceerd en het Platformarchief over 2014 samengesteld. Het materiaal wordt op 23 februari door het Gelders Archief opgehaald samen met de vondst die Bert Oostveen bij het opruimen van zijn werkkamer heeft gedaan: een
braille-uitvoering van het boekje Arnhem en de moderne
oorlog uit 1985. Ook is het jaarverslag over 2014 gereedgekomen en verspreid onder de leden en het gemeentebestuur
met voor de derde opeenvolgende keer een omslag die door
Mirjam Rudolphus (tevens bestuurslid van Stichting Doca) is
ontworpen.
Op 15 april komen de Platformleden voor de derde keer van
het jaar bijeen en de opzet van de vergadering is dezelfde als
de vorige: voor de pauze bespreking van het discussiestuk –
ditmaal dus opgesteld door Bert Oostveen van Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid – en na de pauze discussie en indien mogelijk besluitvorming.

Argumenten voor en tegen stoppen met het Platformwerk
Het stuk van Bert Oostveen draagt als titel Argumenten voor en gevolgen van het stoppen van
het PAM en wordt een week voor de vergadering aan de leden toegestuurd. Net als voor het disArnhem Mondiaal
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cussiestuk van Kees Tinga van de Werkgroep Oikocredit Arnhem, geldt ook voor deze inbreng
dat het aan degelijkheid niets te wensen overlaat:
‘Argumenten voor stoppen
a) De oprichtingsdoelstelling van het PAM komt niet
meer, of onvoldoende uit de verf.
Door de politieke partijen, B&W en de ambtenaren
van de gemeente Arnhem wordt niet of nauwelijks
gereageerd op PAM-mailings of -activiteiten.
b) Vitaliteit en spankracht van het PAM worden steeds
kleiner door vermindering van het aantal lidorganisaties, veroudering van de vertegenwoordigers en afkalvende achterbannen. Activiteiten moeten daardoor in
toenemende mate door een klein aantal dezelfde mensen worden vormgegeven en uitgevoerd.
c) Het is ons tot nu toe niet gelukt jongeren meer te betrekken bij het werk van het PAM. Interviews, videofilm en nieuwe website hebben geen verjonging opgeleverd of meer belangstelling bij jongeren. Het beeld
van het PAM als een routinematige vergader- en
praatclub van relatief ouderen, daagt hen ook niet uit. Jongeren zijn minder gericht op
praten en meer op doen. Ze zijn wel in voor ad hoc-acties, als die maar leuk en snel zijn.
Een aantal lidorganisaties stelt dat verjonging van het PAM ook niet zal lukken met de
huidige werkwijze en onvoldoende gebruik van moderne communicatiemiddelen.
d) Het is beter is om op een hoogtepunt te stoppen, dan dat het als een nachtkaars uitgaat.
e) Er zullen ongetwijfeld nieuwe – al dan niet kleinschalige – initiatieven komen, waarin de
PAM-lid-organisaties kunnen participeren.

Gevolgen van stoppen:
a) Een periode van meer dan 25-jaar wordt afgesloten. Het Platform Arnhem Mondiaal stopt
als vrijwilligersorganisatie, met als werkgebieden: uitwisseling, adviesorgaan voor de gemeente Arnhem en aanjager van activiteiten op het gebied van Vrede, Ontwikkelingssamenwerking, Mensenrechten en Duurzaamheid in Arnhem.
b) Het mandaat van het PAM, als adviesorgaan van de gemeente Arnhem, wordt teruggegeven
aan het gemeentebestuur. De lokale politieke partijen en de gemeente Arnhem hebben geen
– door henzelf in het leven geroepen – structurele ‘luis-in-de-pels’-organisatie meer, die
steeds weer aandringt op betrokkenheid en inzet van Arnhemse politieke partijen en van de
gemeente Arnhem en op het mee-organiseren en financieren/faciliteren van activiteiten op
het gebied van de PAM-werkvelden.
c) Het draagvlak bij de politiek en de gemeente Arnhem voor ‘Arnhem Millenniumgemeente’
en ‘Fair Trade gemeente Arnhem’ etc. kan minder worden of verdwijnen.
d) De structurele subsidie aan het PAM stopt evenals de vergaderfaciliteiten.
e) Meedoen aan nieuwe initiatieven geschiedt in de toekomst op ad-hoc basis door individuele
lidorganisaties van het PAM. Het zou goed zijn als hiervoor in Arnhem een digitaal adres-
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senbestand/netwerk komt, met een agendeermogelijkheid van activiteiten, zodat we weten
wie wat, waar en wanneer doet.
f)

Voor een flink aantal vertegenwoordigers van de lidorganisaties is het werk van het PAM
een belangrijke invulling van de vormgeving van hun maatschappelijke en/of levensbeschouwelijke idealen en van hun vrijetijdsbesteding. Hebben we de moed om dit los te laten
en te beslissen om te stoppen? Of…‘

Bert Oostveen eindigt zijn stuk met het voorstel dat indien besloten wordt om te stoppen met het
Platform, de vergaderfrequentie reeds in het lopende jaar afgebouwd kan worden zodat er tijd
ontstaat ‘voor het borgen van die zaken die door moeten gaan’.

Bespreking in de Platformvergadering
Vooraleer de vergadering tot het bespreken van het discussiestuk van Bert Oostveen overgaat,
wijst voorzitter Ed Bruinvis er ten overvloede nog eens op dat met het aanstaande vertrek van
Henny Beijer als vertegenwoordigster van de Raad van Kerken Arnhem, er een vacature in het
Platformbestuur ontstaat. Tegen beter weten in hoopt hij dat er vanuit de leden versterking komt
voor het bestuurswerk, al was het maar om zijn tweeledige functie als voorzitter én secretaris na
jaren te kunnen opdelen. Maar zijn oproep leidt niet tot een aanmelding vanuit de leden en de
vergadering gaat over tot voortzetting van de toekomstdiscussie van het Platform, aldus de
notulen vn 15 april 2015: ‘Op de vergadering van 5 maart heeft Kees een pleidooi gehouden om
de post-Millennium Agenda (2016-2030) als speerpunt te nemen in de Platformactiviteiten voor
de komende jaren. Er zou daarmee ook een taak voor het Platform liggen om het gemeentebestuur te overtuigen van de noodzaak om de Millenniumdoelen zo breed mogelijk te ondersteunen.
Voor de vergadering van vanavond heeft Bert een discussiestuk opgesteld aan de hand waarvan
bezien kan worden wat de consequenties zijn van het stoppen met het traditionele Platformwerk,
daarbij vaststellend dat van gemeentewege niet of nauwelijks op onze adviezen en activiteiten
wordt gereageerd en dat het tevens niet lukt om jongeren bij ons werk te betrekken.
We houden net als vorige keer eerst een rondje met korte reacties om daarna pas dieper op de
voors en tegens van opheffing in te gaan.
Irene: Is het vooral eens met de argumenten a) (geen response van gemeentewege) en c)
(afwezigheid jongeren). Meer doen en minder praten spreekt meer aan in deze tijd.
Wim: Geen aanleiding gezien tot commentaar.
Ed: Helder stuk, maar wijst op het gevaar dat wanneer de nadruk ligt op de argumenten vóór
opheffing dit ten koste kan gaan van de argumenten om juist door te gaan.
Bert: Strikt gehouden aan de insteek van de discussie ‘Argumenten voor en gevolgen van het
stoppen van het Platform’. Maar onder het kopje ‘Gevolgen’ wordt erop gewezen dat met het
teruggeven aan de gemeente van het adviesmandaat ook het draagvlak onder het gemeentelijk
vredes- en ontwikkelingswerk naar verwachting volledig zal verdwijnen. Het dan opnieuw
aankaarten is een onbegonnen weg. Dat geldt ook voor het verdwijnen van de faciliteiten bij
opheffing; daarvoor hoef je daarna niet meer bij de gemeente aan te kloppen.’

Afwegingen
Na de eerste reacties, die gezien het grote aantal afwezigen op deze bijeenkomst (zeven), een
matig beeld geven van wat er binnen het Platform aan ideeën leeft over het al dan niet doorgaan
met het gezamenlijk vredes- en ontwikkelingswerk, volgt een wat diepere beschouwing. Opnieuw uit de notulen van de vergadering van 15 april: ‘Je zou ook een tussenweg kunnen bewandelen: wel de adviesfunctie aanhouden en de gemeente blijven informeren met notulen, jaarverslagen en persberichten, maar er geen verwachtingen meer bij koesteren. Na enkele jaren –
misschien dat de tijden veranderen – zou je kunnen bezien of je weer meer werk van die
adviesfunctie gaat maken.
Arnhem Mondiaal
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Door onze aanwezigheid als Platform kunnen we er in elk geval tijdig bij zijn als de Fair Trade
en Millenniuminsteek van de gemeente dreigen te verlopen.
Voorlopig is het nog zo dat de gemeente ons faciliteiten biedt die we goed kunnen gebruiken.
Een heel ander discussiepunt is of ieder van ons persoonlijk nog tijd en energie én achterban
heeft om het Platformwerk voort te zetten. Solidariteit is prima, maar uit angst de ander tekort
te doen of uit schaamte om te stoppen het werk voortzetten is geen goede basis. Want houden we
met ons werk elkaar niet in een soort verantwoordelijkheidsgreep?
Bert roept de afwezigen op deze vergadering op om ook nog te reageren (per mail bijvoorbeeld)
zodat deze discussie een breder draagvlak krijgt dan nu met vier aanwezigen het geval is. Ed
dankt Bert voor zijn discussiestuk.’
Bij de afsluiting van dit agendapunt wordt afgesproken dat EcoVrede een discussie-opzet maakt
over het idee om een stedelijke netwerkstructuur te ontwikkelen als alternatief voor het huidige
Platformwerk. Voor EcoVrede – gericht immers als deze organisatie is op een bredere invulling
van het stedelijk solidariteitswerk – is het de kans om die visie te verbinden met de Platformtoekomst.

Hoofdstuk 19

Vervolg beleidsdiscussie (3)
In afwachting van het discussiestuk van EcoVrede over een stedelijke netwerkstructuur gaan de
Platformorganisaties door met hun eigen programma. Zo is het Bert Oostveen van Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid gelukt om met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) een afspraak te
maken over het inzamelen van handtekeningen tegen kernwapens. Daartoe zal een stand worden
ingericht in de centrale hal van een der faculteiten op het
hogeschoolterrein. Als datum wordt 23 april geprikt en
behalve Ed Bruinvis van Stichting Doca zal ook Selma
van Oostwaard van de vredesorganisatie PAX van de partij zijn.
Ook meldt Bert Oostveen dat de werkgroep die Wereldarmoededag in oktober organiseert, op 20 april bijeenkomt in een poging om aan de middag een andere, originelere vorm te geven dan in de voorgaande paar jaar het
geval was.
Wim Sweers meldt dat de stichting Grondvest een nieuwe
website heeft gebouwd die eerdaags online zal gaan en verder bericht Stichting Doca dat
deelgenomen is aan een symposium over circulaire economie en aan een regiobijeenkomst in
Nijmegen over duurzame energie, aldus de notulen: ’Doel was te bezien of in het KAN-gebied
ook een ambitieus energieprogramma van de grond gekregen kan worden door als gemeenten
nauwer samen te werken.’
Verder heeft de stichting inmiddels drieënvijftig ‘specials’ uitgebracht over de vervanging van
de F-16 door de Joint Strike Fighter (JSF) en kan de stichting melden dat de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) opnieuw het jaaroverzicht aan Millenniumactiviteiten in Arnhem op haar website heeft gezet. Voor wat betreft de (eenmans)werkgroep Arnhem Duurzaam
is er ook een opmerkelijk nieuwtje: ‘Ed heeft bij het invullen van de enquête over het functioneren van de gemeentelijke campagne Energy Made in [Arnhem] in december het idee geopperd om een over all-website te maken waarop alle vorderingen in Arnhem op het gebied van
duurzame ontwikkeling worden opgenomen. Nu zijn er erg veel websites die daardoor een versnipperd beeld geven. De website arnhemduurzaam.nl, die bij Doca in beheer is, zou daar mogelijk voor aangewend kunnen worden. Nu verwijst die website nog rechtstreeks naar de site
van Doca. Tot op heden heeft de gemeente nog niet op het voorstel gereageerd.’
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Ontwerpschets Arnhem Mondiaal in de 21e eeuw
Het is wat krap allemaal, maar op 2 juni 2015 – een dag voor de vergadering – mailt Syne Fonk,
voorzitter van EcoVrede, zijn afgesproken bijdrage aan de toekomstdiscussie van het Platform
rond aan de leden. Met als titel Ontwerpschets Arnhem Mondiaal in de 21e participatie eeuw
wijdt de organisatie uit over de crisis waarin de samenleving zich bevindt en wat daar in de
vorm van netwerkstructuren aan gedaan kan worden:
Arnhem Mondiaal heeft een rijke historie
Er is veel gedaan in de afgelopen jaren. De diverse gemaakte opnamen in de afgelopen periode
laten dit zien. De tijdgeest is aan het veranderen. Onze plek in deze samenleving, de mogelijkheden zien en ontdekken, onze nieuwe plek innemen, is de grote uitdaging. Waar zijn onze
opnamen op zijn plek? Waar is ons gedachtegoed gebleven?
Veel initiatieven laten in deze periode hetzelfde zien
1. Een crisis in het voortbestaan; wat gaan wij nog doen?
2. Waar is ons elan en doel - zijn wij nog wel nodig?
3. Soms is wegvallen of structureel veranderen van gelden de motor die veel in gang zet.
4. De vraag wat men nieuw gaat doen. Waar de eigen nieuwe plek is.
5. De roep om samenwerking.
6. Werkvelden vallen samen; wat vroeger deelonderwerpen waren blijkt nu tot een geheel te
worden. Milieu, Derde Wereld, economie, verpaupering van de steden en armoede in onze
samenleving alsmede sociale en gezondheidsproblemen blijken samen te hangen.
7. Onze rijkdom, op papier en in miljonairs, blijkt geen voorwaarde te zijn dat het goed gaat.
8. Er ligt een enorm verdelingsvraagstuk.
Maatschappelijk gezien
Projecten van vroeger tien jaar ontvouwen zich nu in 1,5
jaar. Alles lijkt sneller te gaan.
De opkomst van de participatiesamenleving en de tekorten aan geld in alle geledingen van de samenleving brengen nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen.
Maatschappelijke initiatieven worden uit die nood aan
geld wegbezuinigd.
Tegelijkertijd neemt de nood onder de burgers toe en
roept de samenleving om vernieuwing en een frisse kijk.
Liefst vandaag.
De burger
Veel mensen bij de voedselbank, lange rijen bij de
Kredietbank, veel mensen afgesloten van energie, lopende
bij de daklozenopvang. En dit aantal is sterk stijgende. De
burger centraal wordt gezegd. De participatiesamenleving als ‘doel' maar er is geen ruimte voor (!).
Arnhem Mondiaal heeft een netwerk en bekendheid opgebouwd
Arnhem Mondiaal als werkplatform waar visies worden gecombineerd.
Waar een integrale mondiale aanpak handen en voeten wordt gegeven en uitgedragen.
Waar initiatieven deskundigheid, netwerk en ondersteuning zijn te vinden met de juiste ingangen.
Waar de fakkel van hoop, voor de burger en voor zijn initiatieven wordt vormgegeven.
Wat een platform is, waar ruimte is voor praktisch en creatief meedenken.
Er ligt een grote mondiale vraag! Een roep om een toekomstvisie
Arnhem Mondiaal is een belangrijk platform in deze ontwikkeling. Een netwerkplatform dat
staat voor de realisatie van die nieuwe visie.
Arnhem Mondiaal
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De levens, sprankelende menselijke samenleving.
De mogelijkheid door te groeien tot een kenniscentrum met distillatie van nieuwe mogelijkheden.
Het opslaan van informatie over al deze thema's en onderwerpen.
Het laten zien van alle thema' s die belangrijk zijn.
Toegankelijkheid & inbreng op de juiste plaatsen.
Die kiem, dat zaad, groeit uit tot de nieuwe beweging van gepassioneerde individuen.
Individuen die de mogelijkheden zien en die inspiratie komen halen en neerzetten.’

Bespreking in de Platformvergadering
Ondanks de moeite die Syne Fonk en Nelly Sendar zich gegeven hebben om vanuit de netwerkgedachte een bijdrage te leveren aan de toekomstdiscussie van het Platform, valt het stuk
niet in goede aarde bij de overige leden. Het blijft te veel hangen in bespiegelingen is de eerste
reactie bij de aanwezigen. Maar er is nog een tegenvaller die avond, want op de oproep van Bert
Oostveen aan de vele af-wezigen op de vergadering van 15 april om alsnog per e-mail op zijn
stuk te reageren, is alleen een reactie van Nelly Sendar gekomen: ‘Ik vind het stuk helder en
duidelijk. Ook heel goed van hem om praktisch te bekijken hoe het stoppen op een zo goed
mogelijke manier afgewikkeld kan worden. Mooi dat hij zegt dat het PAM als het ware voort zal
leven in zijn lid-organisaties als een soort tussenoplossing om voort te bestaan.’
Uit het verslag van die Platformbijeenkomst van 3 juni 2015 vervolgens het verdere verloop van
de discussie – de derde op rij – over de toekomst van het Platform:
‘Syne geeft als verduidelijking aan dat het stuk bedoeld is als aanzet, namelijk een poging om de
verschillende probleemgebieden in de maatschappij in hun onderlinge verband weer te geven.
Veel organisaties op zo’n beetje alle maatschappelijke terreinen zien zich voor een herijking geplaatst, ofwel door geldgebrek, dan wel door de zich steeds sneller wijzigende omstandigheden.
Johannes wijst erop dat het Platform zich focust op vier mondiale probleemgebieden en stelt dat andere gebieden als verpaupering of sociale armoede in eigen land niet tot de
kerntaken van het Platform horen.
Wim: we zitten gevangen in een mondiaal monetair systeem
dat gevolgen heeft voor alle sectoren in de maatschappij. Willen we dingen veranderen, zowel hier als in andere delen van
de wereld, dan is het monetair systeem onze eerste zorg.
Bert wijst in dat verband op twee uitzendingen van het tv-programma Radar waarin deze monetaire relatie aan de orde werd gesteld. De huidige verwikkelingen rond de voetbalbond FIFA laten zien hoe geld corrumpeert.
Syne: we hebben het dus over algehele ontsporing; het is goed om dat in ons bewustzijn te houden. We hebben het over onder meer mensenrechten, maar ondertussen lopen er in Nederland
duizenden daklozen rond.
Johannes: het boek van Joris Luyendijk (Dit kan niet waar zijn) over bankiers en bankgeheimen
is een aanrader in dit verband omdat het laat zien hoe het monetaire systeem werkt. Daarentegen laat het huidige experiment van Jan Jonker (hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de
Radboud Universiteit) over geldloos ondernemen zien dat er ook tegenkrachten aan het werk
zijn. Het experiment (zie ook de Info Arnhem Mondiaal over mei) laat zien dat mensen tot ontplooiing komen wanneer ze samen met gelijkgestemden aan het handelen slaan en niet langer
op een UWV zijn aangewezen. Het probleem is dan ook niet geldgebrek, maar de verdeling ervan.
Bert geeft de huidige situatie rond Griekenland als voorbeeld: niet Griekenland zelf is het probleem in de huidige malaise, maar de westerse banken die hun uitgeleende geld misschien niet
terugkrijgen.
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Syne: er is ook geen gebrek aan kennis over dit soort problemen, maar die kennis blijft opgeslagen in boeken, omdat we de neiging hebben om onze kennis niet toe te passen.
Bert: feitelijk is er niets veranderd sinds de koloniale tijd: nog altijd halen westerse bedrijven
goedkoop grondstoffen en energie uit ontwikkelingslanden zonder die landen de mogelijkheid te
bieden om zich naar behoren te ontwikkelen met de inkomsten uit hun verkoop.’

In concreto?
Hoe waardevol het stuk van EcoVrede – door Syne Fonk zelf ‘aanzet’ genoemd – ook is en hoe
zinnig de discussie over monetaire systemen, ze leiden geen van beide tot de doelstelling van de
avond, namelijk discussie over een toekomstvisie vanuit een stedelijke netwerkstructuur. Of zoals in het verslag van de discussie wordt geformuleerd:
‘Blijft echter de vraag in hoeverre het stuk van Syne en Nelly beantwoordt aan de beginvraag.
Afgesproken was dat de discussie van vanavond zou gaan over een plaatselijke netwerkstructuur als alternatief voor de huidige Platformstructuur. Het zijn nu nog te veel bespiegelingen.
Kernprobleem is dat onze basis als Platform te smal aan het worden is. Wat gaan we daaraan
doen?
Syne: veel zal nog moeten worden uitgewerkt, maar het gevoel dat er nieuwe dingen moeten gebeuren is er en zal zich verder moeten verspreiden. In die fase zitten we pas.
Johannes: er zijn al andere netwerken in de stad als St. Faire Trade en Milieudefensie Arnhem.
Je zou kunnen beginnen met een inventarisatie te maken van de al bestaande lokale netwerken.
Henny vraagt zich af of je met alle communicatiemogelijkheden die er tegenwoordig zijn niet in
een situatie van pappen en nathouden terecht bent gekomen. Waar is onze achterban? Wie
vertegenwoordigen we eigenlijk? Door wie worden wij geïnspireerd? Bij de Raad van Kerken
gebeurt op dit moment heel veel, dat werkt wel inspirerend. De samenwerking tussen de
verschillende kerken en moskeeën in Arnhem is tegenwoordig veel beter dan tien, twintig jaar
geleden.
Wim: het kan nog wel vijftig jaar duren
voordat er een omslag komt in ons denken,
maar het kan ook plotseling heel snel gaan.
Decennialang heeft niemand willen
luisteren naar zaken als basisinkomen. Nu
is er plotseling veel meer aandacht voor,
dankzij de supersnelle communicatiemogelijkheden en de wijdverbreide social media. Zo erg zelfs dat die media elkaar al in
de weg gaan zitten.
Will: er is een roep om toekomstvisie. We
leven in een maatschappij die afbrokkelt en tegelijkertijd wordt er aan heel nieuwe dingen
vormgegeven. Zo ervaart Will het niet alleen in ons Platform maar ook in de Bahá’í
Gemeenschap waarin hij actief is.’
Omdat de inbreng van EcoVrede handen en voeten mist, wordt afgesproken om na de zomervakantie aan de hand van een nieuw stuk van Syne Fonk en Nelly Sendar tot een vervolgdiscussie over een stedelijke netwerkstructuur te komen. Daarmee gaat het idee van de Platformvoorzitter om ook in 2015 weer met een serie gezamenlijke activiteiten aan de weg te timmeren, in
rook op. Slechts Wereldarmoededag lijkt de enige publieksactiviteit te worden die in dit jaar
haalbaar is. Tijd om daarover van gedachten te wisselen is er op deze Platformbijeenkomst echter niet meer: het is de laatste avond dat bestuurslid Henny Beijer nog in hun midden is en om
21.30 uur wordt de vergadering afgesloten en wordt het samenzijn informeel voortgezet in
grand café Arnhems Meisje waar uitgebreid afscheid van haar wordt opgenomen.
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Hoofdstuk 20

Afronding campagne ’Teken tegen Kernwapens’
Onder deze titel verschijnt op 16 april 2015 een gezamenlijk persbericht (met Platformlogo) van
de Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid en Stichting Doca waarin wordt gemeld dat de benodigde
40.000 handtekeningen om een Kamerdebat over een verbod op kernwapens af te dwingen, binnen bereik komen: ’Afgelopen najaar startte de vredesorganisatie PAX (voorheen IKV Pax Christi) de
handtekeningencampagne Teken tegen Kernwapens.
Deze campagne dient ertoe om minstens 40.000 handtekeningen te verzamelen waarmee het onderwerp
‘kernwapens’ op de agenda van de Tweede Kamer
kan worden gezet. Met dit burgerinitiatief willen PAX
en de ondertekenaars dat het parlement de discussie
met het kabinet aangaat om de kernwapens uit Nederland te verwijderen in plaats van ze te moderniseren,
zoals nu het plan van de regering is.
Inmiddels zijn er ruim 31.000 handtekeningen verzameld en nadert het moment waarop de overhandiging
aan de Tweede Kamer plaats gaat vinden.
Ook Arnhem heeft meegedaan aan de campagne,
waarbij het inzamelen gecoördineerd werd vanuit het
Platform Arnhem Mondiaal.
De overdracht van de ruim 500 Arnhemse handtekeningen aan een vertegenwoordigster van PAX die
daartoe uit Utrecht zal komen, zal plaatsvinden op
donderdag 23 april a.s. om 12 uur op de faculteit
Economie en Maatschappij van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) aan de Ruitenberglaan 31 te Arnhem (Presikhaaf).
Van de gelegenheid zal uiteraard gebruik worden gemaakt om ook bij de aanwezige studenten
de laatste handtekeningen te verzamelen.’

Hogeschool Arnhem Nijmegen
Dat laatste blijkt echter niet zo eenvoudig als de beide initiatiefnemers, Bert Oostveen en Ed
Bruinvis, menen wanneer ze in de hal van de faculteit een stand inrichten met informatie over
de gevaren van kernwapens. Veel studenten blijken ofwel niet geïnteresseerd in het onderwerp
of zien de gevaren van kernwapens eenvoudigweg niet of bagatelliseren ze. Dat leidt ertoe dat
slechts 54 handtekeningen worden verzameld,
daar waar beiden in stilte nog hoopten op enkele
honderden. Geluk bij een ongeluk is evenwel de
komst van verslaggeefster Maartje Bressers en
fotograaf Marc Pluim van dagblad de Gelderlander hetgeen de mogelijkheid biedt om in elk
geval op publicitair niveau nog de nodige aandacht voor het onderwerp te genereren. Na het
interview wordt een fotosessie gehouden waarbij Ed Bruinvis de tot dan toe 574 opgehaalde
handtekeningen officieel overhandigt aan PAX‘Teken tegen Kernwapens’ op de HAN
vertegenwoordigster Selma van Oostwaard. De
(foto Doca)
foto staat inderdaad de volgende dag in de krant
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maar het artikel zelf stelt teleur. Niet eens zozeer vanwege de tekst, als wel door de wat
badinerende kop boven het artikel: ‘Back to the eighties met kernwapenprotest’. In het artikel
wordt gerefereerd aan de massale protesten in de beginjaren 80 tegen de komst van de kruisraketten naar West-Europa: ‘Een grote zwart met gele opblaasraket staat naast een tafel. Daarachter hangen witte A4’tjes met schreeuwende teksten als ‘Teken tegen Kernwapens’ en ‘De
doemsdagklok komt dichterbij!’. Even lijkt het alsof we terug zijn in de jaren tachtig toen
Nederland in opstand kwam tegen plaatsing van kruisraketten. Maar nee, het is 2015 en Platform Arnhem Mondiaal (PAM) en vredesorganisatie PAX laten weten dat vooral ook nu niet te
licht over kernwapens moet worden gedacht.’
Platform versus De Gelderlander
De beide Platformleden lezen het artikel met kromme tenen. Een ernstige situatie waarbij in geval van escalatie de complete mensheid binnen enkele uren kan worden weggevaagd, wordt
door de media weer eens als kinderspel weggezet. Wanneer een dag later echter John Bruinsma,
redactiechef bij de Gelderlander, het artikel nog eens dunnetjes overdoet in een redactioneel
commentaar, is dat voor Bert Oostveen de druppel die de emmer doet overlopen. Als medeinitiator van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen (SAV) stond hij midden jaren 80 aan
de wieg van het gemeentelijk vredesbeleid en heeft hij zich dertig jaar achtereen ingezet voor
een kernwapenvrije wereld.
John Bruinsma in zijn commentaar van 25 april 2015 onder de kop Kernwapens: ‘Voor stagiaire Maartje, bouwjaar 1992, was het allemaal nieuw. Zij mocht het onderwerp dan ook voor
haar rekening nemen. Maartje kwam terug met een mooi verhaal, over de handtekeningen die
nodig zijn om het verbod op kernwapens in de Tweede Kamer te kunnen bespreken. Ze had de
petitie ook bij zich. De cartoon op de voorkant ademde de jaren tachtig uit alle poriën. Of er
redacteuren zijn die hem hebben getekend, weet ik niet. Ik zag er wel één naar YouTube gaan
om de clip van Fischer Z af te spelen. Sweet memories.’
Bert Oostveen besluit een ingezonden brief te schrijven waarin hij de krant en met name de
hoofdredactie wijst op wat er werkelijk aan de hand is rond kernwapens:
‘Back to the eighties’, ‘Sweet memories’ of ‘hard reality’??
In de Gelderlander van 24 april stond een reportage over de overhandiging van handtekeningen
voor het burgerinitiatief door Ed Bruinvis namens het Platform Arnhem Mondiaal aan Selma
van Oostwaard van PAX. In ‘Tussen de regels’ van 25 april reageerde John Bruinsma op deze
activiteit en de discussie daarover binnen de redactie.
Het lijkt mij goed om ook enkele inhoudelijke argumenten voor deze actie aan te dragen, omdat
die in De Gelderlander nagenoeg ontbreken:
- Anno 2015 zijn er wereldwijd nog steeds ± 16.000 kernkoppen, waarvan er permanent 2.000
‘op scherp’ staan.
- Op vliegbasis Volkel liggen voor de
F-16 nog altijd ± 20 B-61 verouderde
kernbommen.
Voor de modernisering van de in
totaal 600 bommen van dit type heeft
het Amerikaanse Congres 10 miljard
dollar uitgetrokken. Dus ook voor die
op Volkel.
- Al in 2013 heeft de Tweede Kamer
een motie aangenomen tegen de modernisering van deze B-61 kernbommen. Een delegatie van ons parlement – onder leiding van CDA-Kamerlid Raymond Knops –
heeft dit standpunt aan het Amerikaanse Congres overhandigd. De Nederlandse regering weigert vooralsnog deze motie uit te voeren.
- Eind 2013 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de nieuwe JSF (F-35 / Joint
Strike Fighter) geen atoomtaak te geven. Ons parlement vindt dus dat de B-61 bommen uit
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Volkel weg moeten en er al helemaal geen nieuwe, gemoderniseerde moeten komen. Maar de
Nederlandse regering heeft al laten weten deze motie naast zich neer te zullen leggen.
- Al 115 van de 195 landen hebben kernwapens veerboden. Waar blijft Nederland?
- PAX is een burgerinitiatief gestart om tot een kernwapenverbod in Nederland te komen. Ook
het Nederlandse Rode Kruis ondersteunt deze actie en dat is heel bijzonder. Dus naast de
‘sweet memories’ uit de tachtiger jaren, die ook wij kennen, is dit de harde werkelijkheid anno
2015.’
Het duurt tot 9 mei 2015 voordat de brief van Bert Oostveen in de Gelderlander wordt geplaatst, maar dat gebeurt dan wel integraal. Mogelijk dat toch iemand bij het dagblad even achter zijn oren heeft gekrabd bij het nalezen van de voorgaande artikeltjes.

Hoofdstuk 21

Wereldwijd kernwapenverbod haalbaar?
Vredesorganisatie PAX komt op 23 mei 2015 met een opmerkelijk persbericht. Onder de kop
‘Meerderheid landen wil kernwapenverbod. Nederland doet niet mee’ meldt de organisatie dat
meer dan honderd lidstaten van de Verenigde Naties hebben aangegeven te willen werken aan
een mondiaal verbod op kernwapens, hetgeen ook inhoudt dat bestaande kernwapens dienen te
worden ontmanteld. Dit gebeurde tijdens de herzieningsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag (NPV), die van 27 april tot en met 22 mei in New York werd gehouden. Daar werd
tevens afgesproken dat er met alle relevante partijen wordt samengewerkt om tot dat verbod en
die eliminatie te komen. Daar zit ook meteen de achilleshiel van deze ‘humanitarian pledge’,
want van meet af aan is duidelijk dat de kernwapenbezitters in de wereld geen zin hebben om
afstand van hun arsenaal te doen. Maar wat PAX het
meest benadrukt in het persbericht is de afwezigheid
van iedere steun van de kant van de Nederlandse regering voor het initiatief van de landen die een kernwapenvrije wereld willen: ‘Dit werd pijnlijk duidelijk
tijdens de herzieningsconferentie van het NonProliferatieverdrag die afgelopen nacht in New York
werd afgerond. Vredesorganisatie PAX noemt het
gênant dat Nederland zo opzichtig achterblijft bij deze
meerderheid.’ Daarentegen spreekt PAX in het
persbericht zijn tevredenheid uit over het feit dat die
meerderheid er uiteindelijk is gekomen: ‘De conferentie
heeft duidelijk gemaakt dat er meer nodig is dan het
Non-Proliferatieverdrag om kernwapens te verbieden
en uiteindelijk te elimineren. Gelukkig vinden 107 landen dat ook. In Nederland moet nog een flinke slag gemaakt worden. Nederlandse burgers kunnen daaraan
meehelpen door het burgerinitiatief te tekenen op
Uitgave Pax, Utrecht
www.tekentegenkernwapens.nl.’

Achterblijven Nederlandse regering
De weigering van de Nederlandse regering om zich tijdens de herzieningsconferentie van het
NPV aan te sluiten bij die 107 landen die een kernwapenverbod willen, was al eerder gebleken
tijdens het Kamerdebat dat op 23 april werd gehouden. Op die dag werd namelijk een motie
aangenomen van de drie Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66), Michiel Servaes (PvdA) en
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Harry van Bommel (SP) waarin de regering werd opgeroepen om deel te nemen aan toekomstige internationale onderhandelingen over een verbod op kernwapens. In voorgaande hoofdstukken hebben we al kunnen lezen dat het kabinet zich bij dit onderwerp telkens opnieuw distantieert van verdergaande stappen in het nucleaire ontwapeningsproces. Ook tijdens het Kamerdebat van 23 april doet minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) dat. Dat levert
de bizarre situatie op dat hij enerzijds stelt dat de 16.000 kernwapens in de wereld er ‘16.000 te
veel’ zijn, maar dat hij tegelijkertijd het kabinetstandpunt uitdraagt dat die wapens eerst
ontmanteld moeten zijn voordat er tot een verbod kan worden overgegaan. Krista van Velzen
(voorheen Kamerlid SP, thans campagnevoerster voor PAX) hierover in een persbericht van
PAX van 23 april 2015: ‘Ook bij het verbod op clustermunitie en landmijnen en chemische
wapens begonnen landen die deze wapens niet bezitten met onderhandelingen over een verbod,
juist vanwege de humanitaire consequenties van deze wapens. De bezittende landen werden
daardoor onder druk gezet en volgden later. Het is erg positief dat de Kamer vindt dat
Nederland moet werken aan een internationaal verbod op kernwapens en de regering naar de
onderhandelingstafel stuurt. Eindelijk wordt er geluisterd naar de meerderheid van de Nederlandse bevolking die al lang een verbod op deze massavernietigingswapens wil. In New York
krijgt de regering de kans te laten zien dat zij zich écht wil inzetten voor nucleaire ontwapening,
zoals zij keer op keer zegt te willen doen.’
Met ‘New York’ verwijst Krista van Velzen naar de herzieningsconferentie van het NonProliferatieverdrag die vier dagen later in die stad van start gaat. Maar hoe die oproep aan het
kabinet – in casu minister Bert Koenders – uitpakt, hebben we hierboven kunnen zien. Toch zal
het – en vrij spoedig – nog tot een interessante ontwikkeling op dit vlak komen, zoals we in de
afsluiting van dit boek zullen kunnen vaststellen.

Platform en SP Arnhem
Stichting Doca en Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid (VAZ) hebben met hun handtekeningenactie
op de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de overhandiging van 574 handtekeningen tegen
kernwapens aan PAX op 23 april hun aandeel in de campagne Teken tegen kernwapens afgesloten. Dit in de wetenschap dat de teller bij PAX op dat moment op 31.000 handtekeningen
staat. Dat aantal benadert dus de noodzakelijke 40.000 om tot een Kamerdebat over een verbod
op kernwapens te komen. Bovendien zijn nog niet alle digitale stemmers opgeteld bij de papieren handtekeningen (wat overigens ook voor Arnhem geldt, dus wellicht dat die gedroomde duizend handtekeningen van de Platformvoorzitter wel degelijk zijn gehaald). Maar het onderwerp
gaat hen toch te veel aan het hart om het daarbij te laten. Ook speelt op de achtergrond nog altijd
het feit dat burgemeester Herman Kaiser niet ingegaan is op het aandringen vanuit het Platform
om als college van B&W de campagne Mayors for
Peace te ondertekenen. Zijn voorganger Pauline Krikke heeft dat wel gedaan zoals we in een eerder hoofdstuk zagen, zij het op persoonlijke titel en pas na herhaaldelijk verzoek van Platformvoorzitter Ed Bruinvis.
Wanneer de beide vertegenwoordigers van Doca en
VAZ op 27 mei een mailbericht ontvangen van Diana
Kummeling, voorzitter van de afdeling Arnhem van de
Socialistische Partij om te overleggen over de mogelijkheid dat de gemeente Arnhem de campagne Teken
tegen Kernwapens ondertekent, grijpen ze die mogelijkheid met beide handen aan. Uit de
notulen van de Platformvergadering van 3 juni 2015: ‘Bert en Ed hebben op 27 mei op verzoek
van Diana Kummeling (vz. SP afdeling Arnhem) – en na tussenkomst van PAX – een gesprek
gehad op het SP-kantoor in Arnhem-Zuid over de mogelijkheid dat de gemeente Arnhem (als
kernwapenvrije gemeente) ook de campagne Teken tegen Kernwapens ondertekent. Bij dit gesprek was tevens Paul Kusters (raadslid en statenlid voor de SP) aanwezig. Afgesproken is dat
eerst wordt geprobeerd om Arnhem het lidmaatschap van Mayors for Peace te laten herbevestigen. Pauline Krikke heeft destijds als burgemeester persoonlijk getekend. Daarna zal het makkelijker zijn om Arnhem ook te laten meedoen met Teken tegen Kernwapens is de inschatting.’
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Dat laatste mag ernstig betwijfeld worden zoals we verderop zullen zien, maar de poging is
uiteraard de moeite waard en op 8 juli 2015 gaat er een gezamen-lijk schrijven van Platform en
SP-Arnhem uit aan het college van B&W van Arnhem:
‘Als burgemeester heeft u de zware verantwoordelijk-heid om ervoor te zorgen dat uw burgers
vredig en veilig in uw stad kunnen wonen en werken. Dat is lang niet altijd vanzelfsprekend
geweest. In de oorlogsgeschiedenis van Nederland neemt Arnhem een belangrijke plaats in. De
stad is tijdens de slag om Arnhem grotendeels door bombardementen van zowel Duitse als geallieerde zijde verwoest. Het oorlogsleed heeft een onuitwisbare stempel op Arnhem gedrukt.
Verwoesting was ook het afschuwelijke lot van de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het
is dit jaar zeventig jaar geleden dat Hiroshima en Nagasaki werden verwoest, circa 250.000
mensen kwamen om het leven. Als gevolg van stralingsziekte en kanker zouden nog enige honderdduizenden slachtoffers vallen. De huidige burgemeester van Hiroshima heeft dat als volgt
verwoord: ‘Cities should never be targets’.
Inmiddels geldt er in 115 landen een verbod op kernwapens. Een groeiende groep landen wil
dat er onderhandeld gaat worden over een internationaal verdrag om het juridische hiaat te
dichten en kernwapens te verbieden. Na onder andere het verbod op chemische en biologische
wapens zijn kernwapens het enige massavernietigingswapen dat niet expliciet verboden is. In
opdracht van de gemeente Arnhem onderzocht het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken van
de Radboud Universiteit te Nijmegen in 1985 al eens wat een nucleaire explosie voor gevolgen
zou hebben in de stad Arnhem (zie de brochure ’Arnhem en de moderne oorlog’).
De Vredesorganisatie PAX is samen met het Nederlandse Rode Kruis en het Vfonds begonnen
met een landelijk burgerinitiatief om te komen tot een nationaal verbod op kernwapens. Ook de
organisatie Mayors for Peace ondersteunt dit initiatief van harte.
In Arnhem hebben het Platform Arnhem Mondiaal en de SP dit initiatief overgenomen. Het
burgerinitiatief is al ondertekend door meer dan 35.000 mensen. Het zal u niet verbazen dat een
groeiende groep burgemeesters ook heeft getekend.
Enkele collega’s die reeds hun handtekening hebben gezet zijn: Achmed Aboutaleb (Rotterdam),
Lucas Bolsius (Amersfoort), Hans Gaillard (Son en Breugel), Geke Faber (Zaanstad), Pieter
Broertjes (Hilversum), Bert Blase (Vlaardingen), Frank Koen (Capelle aan den IJssel), Patrick
C. van den Brink (IJsselstein), Bert Jansen (Montfoort), Jan Hoekema (Wassenaar), Geert van
Rumund (Wageningen), Jan Lonink (Terneuzen), Emme Groot (Delfzijl), Pieter Smit (Oldambt),
Hans van der Laan (Noordenveld), J.A. Karssen (Maassluis), Coert J.J. van Ee (Zederik) en
Marina van der Velde - Menting (Kaag en Braasem), Paul Depla (Breda) en Eberhard van der
Laan (Amsterdam).
Onze vraag aan u is, of u bereid bent om dit burgerinitiatief te steunen. Het Platform Arnhem
Mondiaal, PAX en de Arnhemse SP zouden dan graag bij u langs komen om dit tekenmoment
vast te leggen.
Hopende op een positief antwoord en met vriendelijke groet.’
De weken gaan voorbij terwijl het Platform wacht en de Socialistische Partij Arnhem wacht,
maar er komt geen reactie, niet van het college noch van burgemeester Kaiser zelf. Het Platform
dringt bij de SP aan om ondersteuning te krijgen van de twee SP-wethouders die deel uitmaken
van het college van B&W, maar ook die poging strandt op een muur van stilte.
In de Platformvergadering van 26 augustus wordt nog wel melding gemaakt van het verzenden
van de gezamenlijke brief van SP en Platform, maar wanneer de Platformleden vervolgens op 1
oktober in vergadering bijeenkomen, staat het onderwerp al niet eens meer op de agenda.

40.000 handtekeningen tegen kernwapens binnen
Bestuur en leden van het Platform nemen kennis van het onbehoorlijk bestuur van het college en
gaan over tot de orde van de dag. Het is immers bepaald niet de eerste keer dat zij worden
geconfronteerd met het negeren van hun inzet door het gemeentebestuur. Maar er is ook een –
positieve – reden om de kwestie niet langer te agenderen, want inmiddels is het benodigde aanArnhem Mondiaal
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tal van 40.000 handtekeningen gehaald, zo bericht PAX juichend op 28 juli 2015. Onder de kop
‘De 40.000 handtekeningen zijn binnen!’ meldt de vredesorganisatie: ‘Groot nieuws: meer dan
40.000 mensen hebben het burgerinitiatief Teken tegen Kernwapens getekend! Dit betekent dat
de Tweede Kamer moet debatteren over een nationaal verbod op deze massavernietigingswapens. De verwijdering van kernwapens uit Nederland
is daarmee een stap dichterbij.’
Uit het voorgaande in dit hoofdstuk hebben we kunnen
concluderen dat er waarschijnlijk wel een meerderheid
in de Kamer te vinden is voor een dergelijk verbod,
maar dat dit nog niet wil zeggen dat het kabinet daarin
meegaat. NAVO-verplichtingen en buitenlandpolitiek,
de confronterende opstelling van Rusland en de nucleaire aspiraties van landen als Iran en Noord-Korea zijn
overwegingen die zullen worden aangevoerd om de afschrikkingsstrategie van de NAVO, waar Nederland nu
eenmaal een betrouwbaar partner van wil zijn, te handhaven. Niettemin zal dan de politieke situatie ontstaan
dat Kamer en regering op dit punt zover uit elkaar komen te staan dat een kabinetscrisis onvermijdelijk wordt.
Nogmaals campagneleidster Krista van Velzen in het
persbericht van PAX van 28 juli 2015: ‘Een opmerking
die ik heel vaak hoorde was ’Het is weer nodig om je
druk te maken om kernwapens’. De huidige spanningen
tussen Oost en West maken kernwapens helaas weer relevant en een verbod dus belangrijker
dan ooit. Steeds meer mensen raken daarvan doordrongen. Inmiddels hebben al 113 van de 195
internationaal erkende landen aangegeven te willen onderhandelen over een wereldwijd
verbod. Het is de hoogste tijd dat de Nederlandse regering zich bij deze meerderheid aansluit.’

Persbericht Platform
Het Platform brengt nog op dezelfde dag PAX de melding doet, een persbericht uit waarin het
succes van de 40.000 opgehaalde handtekeningen doorgegeven wordt in de regio Arnhem:
‘De vredesorganisatie PAX heeft zojuist bekend gemaakt dat de 40.000 handtekeningen die nodig waren
om de Tweede Kamer te laten debatteren over een verbod op kernwapens, zijn gehaald.
De campagne die afgelopen najaar werd gestart, had
een stroef begin. Bij veel Nederlanders bleek de urgentie om deze massavernietigingswapens (waarvan er 20
op de vliegbasis Volkel zijn ondergebracht) af te schaffen, na de demonstraties in de beginjaren 80, te zijn
weggezakt. Dankzij campagnes door het hele land - met
steun van het Rode Kruis en de ASN-Bank - is het aantal ondertekenaars echter gestaag gegroeid tot 40.000,
het minimumaantal dat nodig is om dit burgerinitiatief
te laten slagen.
De handtekeningen zullen in september door PAX aan
de Tweede Kamer worden overhandigd, waarna een
datum voor het Kamerdebat zal worden bepaald.
Arnhem heeft met 574 handtekeningen (plus een onbekend aantal digitale ondertekenaars) een bescheiden
bijdrage aan dit succes geleverd.
De acties in Arnhem werden gecoördineerd vanuit het
Platform Arnhem Mondiaal, dat zich 25 jaar geleden ook al inzette om kernwapens Nederland
(en de wereld) uit te krijgen. Voor meer informatie: www.paxvoorvrede.nl.’
Arnhem Mondiaal

918

Stichting Doca

Dagblad de Gelderlander wijdt er de volgende dag een klein bericht aan, maar ditmaal wel zonder steken onder water. Onder de kop ‘Petitie tegen kernwapens in Nederland’ schrijft de krant
op 29 juli 2015: ‘Platform Arnhem Mondiaal heeft 574 handtekeningen opgehaald voor een
verbod op kernwapens. Daarmee heeft de stad zijn deel geleverd aan de 40.000 ingezamelde
handtekeningen om de Tweede Kamer te laten praten over dit onderwerp. Vredesorganisatie
PAX voert al enige tijd actie om kernwapens af te schaffen, onder meer op vliegbasis Volkel. De
handtekeningen worden aan de Kamer overhandigd.’

Hoofdstuk 22

Stichting Arnhem-Lima heft zich op
Na het goede nieuws dat de 40.000 handtekeningen zijn gehaald waarmee een Kamerdebat over
een verbod op kernwapens in Nederland kan worden afgedwongen, bereikt het Platform in de
zomer van 2015 ook nieuws van andere aard.
Allereerst is er de brochure Geschiedenis van STIOC die de werkgroep Stedelijke Internationale
Oecumenische Contacten (STIOC) van de Raad van Kerken in augustus uitbrengt. Daarin wordt
teruggeblikt op de periode (1975-2015) waarin de werkgroep
zich beijverde om contacten in binnen- en buitenland tussen
de diverse geloofsrichtingen te onderhouden op basis van
overeenkomsten. Uit de brochure van het STIOC: ‘STIOC is
ontstaan als een voortzetting van een commissie van de
Oikumenische Jongerenwerkgroep Arnhem, die ressorteerde
onder de Raad van Kerken Arnhem. De commissie bereidde
de zogenaamde AGM-conferenties voor die jaarlijks gehouden werden tussen christenen uit Arnhem, Glasgow in
Schotland en Minden in Duitsland. In 1970 had ds. John
Prescott uit Glasgow aan de Raad van Kerken gevraagd een
internationale oecumenische conferentie te mogen houden in
Arnhem. Zijn bedoeling was de bestaande contacten tussen
Glasgow en Duitsland uit te breiden met Nederland.’
Uit dit verzoek kwam vervolgens het voorstel voort om deze
AGM-commissie van de Oecumenische Jongerenwerkgroep
om te zetten in een commissie voor internationale betrekkingen die de vorm van een stichting zou moeten krijgen. Het voorstel leidde er in 1975 toe dat de
Stichting voor Internationale Oecumenische Contacten werd opgericht die zich met name waar
het de contacten met Gera betrof – toen nog achter het IJzeren Gordijn gelegen – zeer
verdienstelijk gemaakt heeft in het onderhouden van vriendschappelijke contacten, zelfs toen de
gemeente Arnhem haar stedenband met Gera steeds meer verzaakte en het op organisaties als de
IJU (Stichting Internationale Jeugduitwisseling) en de Raad van Kerken Arnhem neerkwam om
die contacten te onderhouden.
Overigens laat de Raad van Kerken in Nederland in diezelfde augustusmaand uitdrukkelijk van
zich horen in de aanloop naar de klimaatconferentie in Parijs die in november op het programma
staat. Uit een verklaring die de Raad op 26 augustus 2015 onder de kop ‘Kerken: maak haast
met de aanpak van klimaatverandering’ uitbrengt: ‘Op 30 november 2015 vindt in Parijs de 21 e
internationale klimaatconferentie plaats onder leiding van de Verenigde Naties. De urgentie
van het probleem van een mondiale klimaatverandering is groter dan ooit. Wanneer de
schepping, het leven en de menselijke waardigheid in het geding zijn, zeker wanneer het om de
meest kwetsbaren gaat, is het aan de kerk om op te staan en te spreken in het publieke debat. De
kerken, verenigd in de Raad van Kerken, roepen de Nederlandse overheid op om zich maximaal
in te spannen om in internationaal verband tot een ambi-tieus en bindend klimaatakkoord te
komen.’
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De klimaatconferentie, uitmondend in het Verdrag van Parijs, is vooral de geschiedenis ingegaan als de conferentie waarin werd bepaald dat de opwarming van de aarde – als gevolg van de
uitstoot van broeikasgassen – niet meer dan 2 graden Celsius – met 1,5 graad als streefgetal –
mag bedragen. De oproep van milieuorganisaties dat de industrie, de intensieve veeteelt en de
alsmaar groeiende wereldbevolking tot een radicaal andere wijze van produceren en consumeren moeten komen, vindt echter veel minder gehoor en een groeiend gevoel van machteloosheid
wordt ook binnen het Platform steeds duidelijker tastbaar.

Stichting Arnhem-Lima heft zich op
Een ander bericht in deze augustusmaand van 2015 maakt de Platformleden er evenmin vrolijker op. Onder de kop ‘Laatste nieuws: Stichting Arnhem-Lima opgeheven’ maakt het bestuur
van de stichting het besluit bekend dat het stedencontact Arnhem-Lima per 30 september 2015
wordt opgeheven. Het bericht citeert uit de brief die het bestuur aan het college van B&W van
Arnhem heeft gestuurd. ‘Het bestuur heeft besloten dat Stichting Arnhem-Lima per 30
september 2015 wordt opgeheven. Hiermee komt een einde aan de relatie tussen Arnhem en
Lima. Vanaf het allereerste begin heeft onze stichting de
steun ervaren van uw College en Raad. Wij willen u
daarvoor hartelijk bedanken. Zonder uw steun was het
beslist onmogelijk geweest om ons werk in Arn-hem én in
Lima uit te kunnen voeren.’
Het bericht gaat vervolgens verder met een terugblik op
de activiteiten van de stichting gedurende de voorbije
kwart eeuw dat de contacten tussen beide steden werden
onderhouden: ‘In september 1989 presenteerde de net
opgerichte stichting zich met een informatiemiddag die in
samenwerking met de gemeente Arnhem en Oxfam Novib
werd georganiseerd. Na enkele jaren startte de stichting
met rechtstreekse steun aan organisaties in Lima en nog
weer enkele jaren later werden de banden tussen de gemeente en de stichting losser. Tot en met 2014 heeft de
gemeente Arnhem echter steeds de bestuurskosten betaald, zodat alle giften van Arnhemse burgers en bedrijven rechtstreeks naar projecten in Lima gingen.
De stichting heeft meer dan een kwart miljoen euro
ingezameld in Arnhem en besteed aan meer dan vijftig projecten en activiteiten in de
krottenwijk Villa El Salvador in de Peruaanse hoofdstad Lima. De rechtstreekse contacten en
het afleggen van bezoeken over en weer leidde tot een beter wederzijds begrip en tot betere
informatie over de bereikte resultaten. Dat was van groot belang om donateurs geïnteresseerd
te houden. Gedurende de afgelopen 25 jaar zijn vele activiteiten uitgevoerd. De stichting heeft
in 25 jaar vele tientallen vrijwilligers gekend die allemaal vanuit hun eigen motieven hun
betrokkenheid bij de problematiek van het zuiden hebben getoond.’
Van de kwart miljoen euro die in de loop der jaren is ingezameld staat nog tweeduizend euro op
de rekening, zo meldt het bestuur tenslotte en dat bedrag zal worden besteed ‘aan het project
Cuna Arenitas, een project van voorschoolse opvang van baby’s en peuters, gericht op de
allerarmsten in Villa El Salvador. Deze opvang is niet alleen beter voor de kinderen, maar geeft
ook de ouders de mogelijkheid om eigen inkomsten te genereren. Het project wordt uitgevoerd
door de groep Arena y Esteras, waarmee onze stichting al jarenlang een uitstekende relatie
heeft en die zorgdraagt voor een juiste besteding van het geld.’

Ledenaantal Platform slinkt
Dat het bestuur van Stichting Arnhem-Lima tot opheffing besluit is voor de Platformleden geen
verrasing. Immers, een klein jaar eerder werden de activiteiten al stilgelegd zoals in een eerder
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hoofdstuk is beschreven. Het opheffen van de rechtsvorm is dan niet veel meer dan een formaliteit. Toch bedrukt het besluit de leden. Stichting Arnhem-Lima timmerde niet alleen op exemplarische wijze aan de weg, het was al die jaren ook een stimulans voor het plaatselijk vredesen ontwikkelingswerk als zodanig. De activiteiten van de stichting lieten niet alleen een goede
samenwerking zien tussen de uitvoering van de projecten daar en de ondersteuning vanuit hier,
maar door regelmatig bijeenkomsten te organiseren, konden bezoekers met eigen ogen zien wat
met het door hen gedoneerde geld werd gedaan.
Het besluit om de stichting op te heffen betekent echter ook dat het aantal leden van het Platform Arnhem Mondiaal nog verder daalt. Eerder dit jaar gaf de Werkgroep Oikocredit Arnhem
al aan zichzelf te zullen moeten opheffen vanwege het besluit van Oikocredit Nederland om zijn
werkgroepenstructuur af te bouwen. In één jaar tijd daalt het ledenbestand van het Platform
derhalve van 13 naar 11, waarbij nog zij aangemerkt dat er van die 11 twee agendaleden zijn,
namelijk Amnesty-Arnhem en Stichting Arnhem-Tibet. Bovendien vertegenwoordigt Johannes
Kon sinds de zomer van 2015 zowel Kerk en Vrede als de Raad van Kerken Arnhem in het
Platform.
Per 1 oktober 2015 telt het Platform slechts de volgende leden: Amnesty Arnhem (agendalid),
Stichting Arnhem-Tibet (agendalid), Bahá’í Internationale Gemeenschap, sinds jaar en dag in
het Platform vertegenwoordigd door Will Bijloo, Stichting Doca, vertegenwoordigd door Ed
Bruinvis die tevens voorzitter/secretatis van het Platform is, Stichting EVS (EcoVrede) vertegenwoordigd door Syne Fonk en Nelly Sendar, Stichting Grondvest met Wim Sweers als vertegenwoordiger, Kerk en Vrede, vertegenwoordigd door Johannes Kon die tevens penningmeester van het Platform is en die daarnaast, zoals we zagen, de Raad van Kerken Arnhem vertegenwoordigt. En dan zijn er nog de Stichting voor Actieve Geweldloosheid en Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid respectievelijk vertegenwoordigd door Irene Peters en Bert Oostveen. En
tenslotte is Oxfam Novib/Unesco-groep Arnhem het 11e lid met Gerda van der Sluijs-Uffing als
vertegenwoordigster.
Vergeleken met de lijst van 21 organisaties op die historische eerste bijeenkomst van het
Platform op 15 december 1986 – toen nog Platform voor Vrede en Ontwikkelingssamenwerking
geheten – is het ledenaantal in dertig jaar tijd dus gehalveerd. En dan is nog niet een tiental
organisaties meegeteld dat zich in de loop der jaren bij het Platform heeft aangemeld (en voor
een deel ook weer is vertrokken). Van de leden die op 1 oktober 2015 zitting hebben in het Platform zijn er vijf die van meet af aan lid zijn geweest: Kerk en Vrede, Geweldloze Weerbaarheid
(in 1991 omgedoopt in Stichting voor Actieve Geweldloosheid), de Bahá’í Internationale Gemeenschap, de Raad van Kerken Arnhem en de IKV-kern waaruit de Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid is voortgekomen.
Kijken we naar de vertegenwoordigers van de lidorganisaties in het Platform, dan zijn Bert
Oostveen en Johannes Kon de enige twee personen die vanaf het prille begin van het Platform
deel hebben uitgemaakt van dit samenwerkingsverband. Zij beiden hebben zich dus dertig jaar
lang zonder onderbreking verdienstelijk gemaakt voor het functioneren van het Platform Arnhem Mondiaal. Bert Oostveen tevens als voorzitter van augustus 1994 tot augustus 2000 en Johannes Kon tevens als penningmeester en wel statutair vanaf 10 juli 2001, de datum waarop het
Platform als zelfstandige vereniging werd ingeschreven in de Kamer van Koophandel Gelderland-Midden.

Hoofdstuk 23

Vervolg beleidsdiscussie (4)
Het is de avond van 26 augustus en de zomervakantie is voorbij wanneer de Platformleden bij
elkaar komen voor de vierde discussie naar aanleiding van het meerjarenplan dat voorzitter Ed
Bruinvis in het begin van het jaar heeft opgesteld. Zijn voornemen om aan dat meerjarenplan
hooguit een of twee vergaderingen te wijden en vervolgens over te gaan tot het organiseren van
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gezamenlijke publieksactiviteiten, is inmiddels al lang door de tijd achterhaald geraakt. En ook
deze vierde beleidsdiscussie zal niet tot een eindbeslissing over de te volgen koers leiden, zoals
we zullen zien.
Op verzoek van de leden heeft Syne Fonk van EcoVrede een nieuw discussiestuk geschreven
omdat het vorige te veel bespiegeling was en te weinig aanknopingspunten bood voor concreet
organiseren. Maar tot teleurstelling van de aanwezigen heeft ook het tweede stuk, Arnhem Mondiaal opkomende in een nieuwe stroom getiteld, weinig handen en voeten. Het is een opsomming van constateringen en overwegingen in plaats van dat het een netwerkconcept biedt zoals
de bedoeling was:
‘Mensen en onze samenleving zijn bezig met een proces van verandering.
Door diverse factoren zet dit proces zich versneld door.
Veel mensen, en ook organisaties, zijn richting en doel kwijt in deze tijd.
Het lijkt om geld te gaan, om groei, om economie, om concurrentie, om overleven.
Er is een ander, groter maatschappelijk, sociaal, ecologisch doel te formuleren; het gedachtegoed van Arnhem Mondiaal. Het vormgeven aan een andere samenleving. Sociaal, maatschappelijk, eerlijk, duurzaam en gezond voor iedereen.
Dat is een grote toegevoegde waarde!
Arnhem Mondiaal heeft een visie op de samenleving van morgen.
Een visie waar de samenleving een grote behoefte aan heeft.
Die visie is een richting, een verhoogd doel waar vele wegen naartoe kunnen leiden.
Hoe bereik je, hoe faciliteer je, die concretisering van dat gedachtegoed?
Een visie op de grotere samenhang van zaken waarbij mensen en organisaties zich kunnen
aansluiten, de intentie kunnen on-dertekenen en onderschrijven. Die wordt uitgedragen. Waar
men voor wordt uitgenodigd. Wat je kunt zien op de websites van de betrokken organisaties, wat
een herkenningsteken is. Wat mensen en initiatieven met elkaar verbindt.
Wat is daarvoor nodig?
Rondetafelgesprekken,
afstemmen
van
activiteiten,
intentieteksten ondertekenen – intentie tot samenwerking.
Grotere visie en samenhang in bijeenkomsten in beeld
brengen. Publiceren op de websites; dit is wat de samenleving
gerealiseerd wil zien.
Formuleren van overeenkomsten en deze actief uitdragen met
vragen deze mee te onderschrij-ven en neer te zetten binnen
de eigen organisatie of initiatief.
- Kenmerken maken voor websites en organisaties –
herkenbaarheid en verbonden.
- Verbindende elementen visueel maken en benoemen.
- Daarin gaat Arnhem Mondiaal het voortouw nemen.
- Mensen en partijen bij elkaar brengen en de vlag benoemen.
Dit schept een netwerk waarin Arnhem Mondiaal een spil is en zijn gedachtegoed breed gedragen maakt. Het vervolgproces hierin moet met meerdere mensen aangegaan worden.
Bovenal: de Transitie, het veranderingsproces, van Arnhem Mondiaal zelf met durf tegemoet
treden!’

Bespreking in de Platformvergadering
Zoals gezegd leidt het discussiestuk van EcoVrede door het gebrek aan concrete aanknopingspunten niet tot een discussie over hoe het in de nabije toekomst verder moet met het Platform.
Twee concrete voorstellen liggen er inmiddels echter wel: doorgaan met de Millenniumcampagne en de overweging om het Platform op te heffen als gevolg van te weinig respons van
gemeentewege en het gebrek aan aanwas met name van de kant van jongeren. Het idee om met
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andere kritische welzijnsorganisaties in de stad een netwerk te ontwikkelen, brengt bestuurslid
Johannes Kon tot het voorstel om een manifest op te stellen en dat toe te zenden aan die betreffende organisaties. Een stedelijk debat over dat manifest zou dan helderheid kunnen geven over
de vraag in hoeverre andere organisaties iets voelen voor zo’n netwerkstructuur. Voor medebestuurslid Ed Bruinvis is dat prematuur; de Platformleden hebben zich immers nog niet kunnen
uitspreken over hun eigen voorkeur voor de richting die het Platform de komende vijf jaar uit
wil. Uit de notulen van de Platformvergadering van die 26 e augustus 2015:
‘Johannes: Zien de beide indieners van hun stuk, Kees en Bert, voortgang van hun inbreng in de
discussie of zit er een breuk in?
Kees ziet wel degelijk continuïteit in de visie die uit het netwerkstuk van EcoVrede spreekt,
maar mist hierin het mandaat richting gemeente en het spreken namens een achterban. Het
probleem is de vorm: teruggaan naar de raad en het oude mandaat teruggeven en vervolgens
om een nieuw mandaat vragen (Post-Millenniumagenda) draagt het risico in zich dat de
gemeente dat mandaat niet geeft.
Bert: De lijn is nog niet duidelijk. De vertaling naar de huidige tijd en kijken of je met andere
organisaties een nieuwe structuur kunt opbouwen zoals EcoVrede voorstaat, is weliswaar een
optie, maar het is de vraag of die andere organisaties wel de Millenniumcampagne mee willen
helpen voeren. Anderzijds is de basis van het huidige Platform te smal geworden, dus ligt het
voor de hand om – met name – milieuorganisaties als de Milieudefensie en de GNMF, maar ook
Fair Trade Arnhem, Amnesty en de Raad van Kerken te benaderen voor een op te zetten netwerk. Maar misschien zijn die organisaties ook wel aan het tobben met een slinkende achterban. Misschien is een coalitie op tijdelijke basis haalbaar.
Johannes: Zo’n coalitie zou een manifest kunnen ondertekenen met daarin de oproep aan de
gemeente om werk te maken van de nieuwe Millenniumdoelen. Werkvelden buiten het directe
Plat-formwerk (lokale armoedebestrijding, anti-discriminatie, migra-tie, basisinkomen) zouden
daarin ook aan de orde kunnen komen. In ieder geval zouden in dat manifest bereikte resultaten
uit het verleden op het gebied van vrede, duurzaamheid en mensenrech-ten aan de orde moeten
komen. Er zou een schrijfclubje gevormd kunnen worden dat een concept van zo’n manifest
opstelt.
Ed acht een dergelijk appel aan de gemeente zinloos. Bij de
deelname van Arnhem aan de Millenniumgemeenten in ons land,
heeft het gemeentebestuur zich duidelijk gecommitteerd aan de
doelen 7 en 8 (lokale duurzaamheid en fair trade). In de andere
doelen is het gemeentebestuur niet geïnteresseerd en er is ook
geen ambtelijke capaciteit voor. Bovendien beperkt Arnhem zich
bij lokale duurzaamheid tot energie, mede uit economisch oogpunt (Arnhem Energiestad).
Bert: Ook al beperkt de gemeente zich tot de doelen 7 en 8, dan
nog zou je ernaar kunnen streven dat de gemeente die beter ingebed legt in de status van Millenniumgemeente. Als Platform zou
je op die manier je kritische functie richting gemeentebestuur
kunnen behouden.
Ed: Wat de nieuwe Millenniumdoelencampagne betreft mist Doca
hierin bovendien de bestrijding van internationale wapenhandel
die toch wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken is van armoede, grondstoffentekorten,
vluchtelingenstromen etc. Blijkbaar zijn de wapenlobby en de wil van regeringen om zich naar
eigen goeddunken te kunnen bewapenen, dominant geweest in de discussie. Dat feit neemt bij
Doca veel enthousiasme weg bij het voortzetten van de Millenniumcampagne.
Will: Punt is dat de oude wereldorde bezig is te worden vervangen door een nieuwe wereldorde.
Het probleem daarbij is dat het niet out-of-the-box kunnen denken en het gebrek aan eenheid de
versnelling van dat transitieproces in de weg staan.
Wim: We moeten beginnen met niet langer binnen het huidige economische stramien te willen
werken. Het is eigenlijk krankzinnig dat we ons neerleggen bij een structuur van bazen en
winstmaximalisatie. De economie is dominant maar we zouden er allemaal bij gebaat zijn om
minder uren te werken waardoor er meer tijd ontstaat voor dienstverlening aan elkaar en voor
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culturele activiteiten. Het huidige economische stramien maakt de mensen consumptief en oppervlakkig.
Bert wijst erop dat we met ons Platform een elitair cultureel gerichte groep zijn.
Syne wijst erop dat de huidige maatschappelijke ontwikkelingen ons wel eens sneller dan verwacht in de situatie kunnen brengen dat we zelf onze eigen broek moeten ophouden. Hoe anticipeer je daarop? We moeten als organisatie een antwoord hebben op de vraag die straks van gemeentewege komt naar hoe om te gaan met de problematiek rond duurzaamheid.
Johannes stelt voor om een schrijfgroepje te formeren dat de zaken die vanavond aan de orde
zijn geweest, verwoordt in de vorm van een manifest. Dat stuk zou op de volgende vergadering
besproken kunnen worden, waarna er de boer mee opgegaan kan worden. Syne meldt zich aan.’
Hoewel het voorstel om een schrijfclubje te formeren – Johannes Kon en Syne Fonk zijn de eerste twee aanmelders (maar daar zal het bij blijven) – blijft staan, wordt in deze vergadering ook
een tweede voorstel aangenomen. En dat is het idee van voorzitter Ed Bruinvis om een enquête
onder de leden te houden waarin met een ‘ja’, een ‘nee’ of ‘neutraal’ geantwoord kan worden op
alle vragen over voortbestaan en richting van het Platform die in de voorgaande vier beleidsdiscussies aan de orde kwamen. De enquête gaat nog diezelfde maand uit.
Voor Kees Tinga is deze augustusvergadering de laatste die hij bijwoont. Vanwege de in maart
al aangekondigde opheffing van de plaatselijke werkgroep, is zijn vertegenwoordigerschap van
Oikocredit Nederland voorbij. Hij stelt zich nog wel beschikbaar om als adviseur aan de zijlijn
het discussieproces van commentaar te voorzien. Tijd om die avond ergens in de stad informeel
afscheid van hem te nemen is er echter niet meer.

Hoofdstuk 24

Vervolg beleidsdiscussie (5)
De zestien vragen die de Platformleden eind augustus krijgen
toegestuurd, worden snel beantwoord. Dat is ook nodig, want de
volgende bijenkomst staat gepland voor 1 oktober. Het einde
van het jaar komt alweer in zicht en er dient tijd te worden vrijgehouden om een goede en verantwoorde afsluiting te geven aan
de beleidsdiscussie. Een afsluiting die vorm moet geven aan een
– indien mogelijk door alle leden gedragen – nieuw beleid voor
de periode 2015-2020 (waarvan het eerste jaar door de
tijdrovende discussie intussen al grotendeels voorbij is). De tijd
dringt dus wederom.

Uitslag ledenenquête over de toekomst van het Platform
Op de vraag of het Platform zijn adviesfunctie richting gemeentebestuur moet versterken, antwoorden drie van de negen leden (één lid heeft om onduidelijke reden niet aan de enquête
meegedaan terwijl niet ieder lid alle vragen blijkt te hebben beantwoord) met ‘ja’, drie leden
met ‘nee’ en antwoordt één lid met ‘neutraal’.
De vraag die erop volgt dient de duidelijkheid over deze centrale doelstelling van het Platform
te vergroten, namelijk of het Platform zijn adviesfunctie richting gemeentebestuur dan moet beeindigen. Hierop antwoordt geen enkel lid met ‘ja’, terwijl zes leden met ‘nee’ antwoorden en
één lid ‘neutraal’ invult.
De mogelijkheid om die adviesfunctie op papier te laten voortbestaan doch er verder niets meer
van te verwachten, wordt door vijf leden met ‘ja’ beantwoord, door één lid met ‘nee’ en wederom door één lid met ‘neutraal’.
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Eén conclusie uit deze drie vragen kan meteen getrokken worden: niemand van het Platform
vindt dat gestopt moet worden met de oprichtingstaak van het Platform, namelijk het adviseren
van het gemeentebestuur op de terreinen vrede, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en
duurzaamheid.
De tweede serie vragen gaat over de vergaderfrequentie van het Platform. Dit naar aanleiding
van het voorstel dat in een van de discussies is gedaan om de Platformvergaderingen af te
bouwen.
Op de vraag of het Platform acht keer per jaar bijeen moet blijven komen (vier vergaderingen
vóór de zomer en vier erna), antwoorden vijf leden met ‘ja’, niemand met ‘nee’ en nemen twee
leden een neutrale positie in. Op de vraag vervolgens of het aantal vergaderingen verhoogd
moet worden, antwoordt één lid met ‘ja’ en antwoorden zes leden met ‘nee’.
De vraag die logischerwijs vervolgens wordt gesteld, namelijk of het aantal vergaderingen juist
verminderd moet worden, antwoorden één lid met ‘ja’, zes met ‘nee’ en één met ‘neutraal’.
De optie tenslotte om als Platform maar helemaal niet meer bij elkaar te komen wordt door geen
van de leden onderschreven, hoewel er ook twee leden zijn die daar neutraal tegenover staan.
Uit deze antwoorden blijkt dat de tweede doelstelling van het Platform, namelijk onderlinge
ontmoeting en ondersteuning, door de meeste leden wordt gewaardeerd. Ook in dit opzicht is er
blijkbaar geen behoefte om de Platformstructuur te verande-ren.
De derde serie vragen betreft ook een Platformdoelstelling: het
opzetten van werkgroepen op deelterreinen van het Platformbeleid. Het zijn eigenlijk maar twee vragen en de reacties erop
zijn verdeeld, wat niet zo verwonderlijk is, want de ervaringen
binnen het Platform met het functioneren van werkgroepen zijn
niet zo positief. Op de vraag of de werkgroepenstructuur versterkt moet worden, antwoorden vier leden met ‘ja’, drie met
‘nee’ en één lid met ‘neutraal’.
Het alternatief, namelijk het beëindigen van de werkgroepenstructuur, wordt door twee leden met ‘ja’ beantwoord, door drie
leden met ‘nee’ en door één lid met ‘neutraal’.
Meer leden pleiten dus vóór dan tegen die werkgroepenstructuur ondanks dat er maar één werkgroep actief is binnen
het Platform (de Werkgroep Arnhem Duurzaam). In de praktijk
bestaat die werkgroep eigenlijk alleen uit Stichting Doca. Het
roept dus de vraag op waarom er binnen het Platform niet meer
in werkgroepen wordt gewerkt. We hebben echter in eerdere delen van dit boek kunnen
vaststellen dat het animo om dat te doen niet groot was. Aansluiting bij de Werkgroep Arnhem
Duurzaam zou ook een optie zijn, maar geen van de Platformleden voelt zich daartoe geroepen.
Kortom, er heerst eigenlijk een uitgesproken tegenstrijdigheid op dit punt tussen wens en
praktijk.
De vierde serie vragen betreft het pleidooi dat Kees Tinga van de Werkgroep Oikocredit
Arnhem heeft gehouden voor voortzetting van deelname aan de Millenniumcampagne-nieuwestijl. Op de vraag of het Platform zich in de periode 2015-2020 zou moeten concentreren op
deze campagne stemmen maar liefst zes leden vóór, terwijl er een met ‘nee’ antwoordt en twee
zich ‘neutraal’ opstellen. Op de vraag of het Platform zich juist niet bezig moet houden met Millenniumdoelen, maar met andere lokale zaken, antwoordt geen van de leden met ‘ja’, antwoorden vier leden met ‘nee’ en drie met ‘neutraal’. De derde vraag luidt of het Platform zich naast
de Millenniumcampagne ook met andere lokale activiteiten moet bezighouden. Daarop
antwoorden zes leden met ‘ja’, één met neutraal en vindt niemand dat je dat niet moet doen.
Ook hier lijkt de conclusie dus duidelijk: doorgaan met de Millenniumcampagne heeft een grote
voorkeur. Sterker nog: niemand wil die campagne inruilen voor andere, lokale onderwerpen.
Tegelijkertijd vindt de meerderheid dat het Platform zich behalve voor de Millenniumdoelen
ook voor andere plaatselijke activiteiten moet inzetten. Vooral dat laatste is verrassend, want de
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Platformleden kampen voortdurend met tijdgebrek en laten veel werk over aan het bestuur zonder daar ondersteuning bij aan te bieden.
De laatste vier vragen van de enquête betreffen de vorm en het voortbestaan van het Platform.
Op de vraag of het Platform met zijn activiteiten moet blijven functioneren zoals het nu doet,
antwoordt slechts één lid met ‘ja’ en vinden vier leden van niet terwijl één lid ‘neutraal’ invult.
Of het Platform in zijn huidige vorm moet blijven bestaan zijn de antwoorden verdeeld: twee
leden vinden van wel, drie van niet en twee stellen zich neutraal op.
De vraag die erop volgt, namelijk of het Platform zich moet ombouwen tot een stedelijke
netwerkstructuur, samen met andere organisaties en netwerken in de stad, biedt zo mogelijk nog
meer verrassends: vier leden vinden van wel, niemand vindt van niet en vier leden vullen ‘neutraal’ in. Kennelijk is de tendens binnen het Platform ontstaan om in een andere – meer netwerk
gerichte – samenhang te willen doorfunctioneren, ook al is de mening daarover niet eenduidig
gezien de vier ‘neutrale’ antwoorden.
De laatste vraag van de enquête is meteen ook de hamvraag naar aanleiding van de discussie
over de opheffing van het Platform. De stelling in die vraag is dan ook zeer concreet: het
Platform moet zichzelf opheffen. Het merendeel van de leden, zes in totaal, vindt van niet, één
lid stemt ‘ja, mits’ (zonder de voorwaarde toe te lichten) en één lid stelt zich neutraal op.

Hoofdstuk 25

Vervolg beleidsdiscussie (6)
Het is uiteraard aan de leden zelf – het Platform is immers een vereniging – om conclusies te
trekken uit de gehouden enquête en het onderwerp staat dan ook geagendeerd voor de
vergadering van 1 oktober. Maar voor het zover is produceert Stichting Doca als bijdrage aan de
beleidsdiscussie het Structuurvoorstel voor het Platform Arnhem Mondiaal. De tekst wordt met
opzet rondgestuurd nog voor de Platformleden in vergadering bijeenkomen om de mogelijkheid
te vergroten een verantwoorde afsluiting te creëren van de beleidsdiscussie. Bij de stichting leeft
namelijk de zorg dat – mede als gevolg van de tegenspraak tussen de verschillende antwoorden
in de enquête – die discussie niet helder genoeg wordt afgerond en er een halfslachtige beleidslijn uit volgt die alleen maar tot rommeligheid en een afkalving van het Platformwerk zal leiden.
De tekst gaat op 7 september naar de Platformleden:
‘Met zijn huidige, klassieke structuur loopt het Platform Arnhem Mondiaal tegen zijn grenzen
aan.
Die structuur (verenigingsverband, dagelijks bestuur, leden bestaande uit vertegenwoordig(st)ers van tot het Platform toegelaten vredes- en ontwikkelingsorganisaties) heeft een kwart eeuw
goed gefunctioneerd.
Andere, mobiele organisatievormen hebben in onze informatiemaatschappij de laatste jaren
echter de overhand gekregen. De jongere generaties worden aangetrokken door de snelheid, het
gemak en de trendy wereld van de ‘social media’ en weten daar goed en efficiënt mee om te
gaan. Beter en efficiënter dan de organisaties die middels de klassieke organisatievormen aan
de weg proberen te timmeren.
Dat laatste is misschien wel de belangrijkste reden waarom het Platform – en zijn lidorganisaties – de afgelopen jaren nauwelijks of geen aanwas van jongeren meer te zien hebben
gegeven, ondanks de moeite die daarvoor is gedaan.
Deze ontwikkeling beperkt zich ook niet tot het vredes- en ontwikkelingswerk, ook organisaties
in andere maatschappelijke sectoren (welzijn, sport, kerken) kennen deze ontwikkeling en zien
zich gedwongen tot het maken van keuzes in hun organisatievorm. Ook is dit niet slechts een
lokale, zelfs geen nationale ontwikkeling, maar valt deze tendens in heel West-Europa te
constateren.
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Zoals in het verleden de technische uitvinding van het wiel, de stoommachine, het elektrisch
licht, het vliegtuig, de telefoon en de computer ook op maatschappelijk vlak voor een revolutie
zorgden, zo zorgen nu de ‘social media’ – wereldwijd – voor een enorme versnelling van maatschappelijke processen.
Dat het Platform zich van deze ontwikkeling be-wust is en dit jaar middels een serie beleidsdiscussies naar andere wegen zoekt, valt alleen maar toe te juichen. Willen de leden aan de oorspronkelijke doelstelling vasthouden (het bewerkstelligen van een – liefst door de gemeente gesteund – bewustwordingsproces onder de Arnhemse bevolking op het gebied van vrede, internationale samenwerking, mensenrechten en duurzame ontwikkeling), dan volstaat de klassieke organisatievorm niet meer. Al was het alleen maar
vanwege het feit dat van de huidige vertegenwoordigers niet dezelfde inzet meer verwacht kan
worden als tien, twintig jaar terug. Er zal dus een
organisatievorm ontwikkeld moeten worden die
recht doet aan deze constateringen waarbij tegelijkertijd genoemde doelstelling (het
bewerkstelligen van dat bewustwordingsproces) intact blijft.
De door EVS EcoVrede voorgestelde werkwijze waarbij het Platform samen met andere maatschappelijke organisaties in Arnhem opgaat in een stedelijke netwerkstructuur om zodoende
breder en met meer succes te kunnen opereren dan in een te klein en te traag geworden
samenwerkingsverband als het Platform, lijkt op instemming van de Platformleden te kunnen
rekenen.
Wil dit netwerk echter een kans van slagen hebben, dan zal ook hier de vraag naar manieren
van verjonging beantwoord moeten worden. Breder opereren houdt immers niet vanzelfsprekend in dat er ook efficiënter gewerkt zal worden. Vaker en met meer mensen achter een kraam
staan bijvoorbeeld houdt niet automatisch in dat er dan ook meer mensen worden bereikt.
Hoe dan ook zal het Platform als organisatie flexibeler moeten worden om in een dergelijk netwerk goed te kunnen functioneren. Leden zullen binnen het netwerk het Platform moeten vertegenwoordigen en pas op de tweede plaats hun lidorganisatie. Ook zal een dagelijks bestuur
zich om louter praktische reden moeten terugbrengen tot bijvoorbeeld een secretariële en een
financiële functie om snelle besluitvorming niet in de weg te staan. Een voorzittersfunctie is om
dezelfde reden niet langer noodzakelijk: besluitvorming vindt plaats binnen het netwerk op deelonderwerpen met wisselende deelname vanuit de aangesloten organisaties. Het Platform zou
slechts op gezette tijden bijeen kunnen komen om thema’s op de vier terreinen waarop het
Platform vanuit zijn oorspronkelijke doelstelling actief is, te bespreken.
Deze optie roept ook de vraag op in hoeverre vastgehouden moet worden aan de service die met
name vanuit Doca aan het Platform wordt geboden: het notuleren van vergaderingen (feitelijk
een roulerende taak maar in de praktijk een vaak door Doca uitgevoerde taak), het samenstellen van de maandelijkse Info Arnhem Mondiaal, het jaarlijks opstellen van het Platform- en
Millenniumarchief en het regelmatig actualiseren van de website van het Platform.
Het schrijven aan het Platformboek zou met 25 jaar (1978-2003) afgerond kunnen worden in
plaats van nog twaalf jaar (tot en met 2015 of nog langer) te boekstaven.
Deze optie laat overigens de adviesfunctie die het Platform richting gemeente Arnhem heeft,
intact. Ook al richt de inzet van het netwerk zich niet in eerste instantie tot het gemeentebestuur
maar tot de lokale bevolking, dan nog kan het de moeite waard blijven om de gemeente op
gezette tijden te informeren en te adviseren over zaken die het vredes- en ontwikkelingswerk in
Arnhem betreffen. Overigens – gezien de praktijk van voorbije jaren – zonder daar meteen al te
hoge verwachtingen voor wat betreft de gemeentelijke respons bij te hebben. De jaarlijkse subsidie en de vergaderfaciliteiten zouden niet alleen het Platform maar het netwerk als geheel ten
goede kunnen komen zolang de inzet op de vier beleidsterreinen er maar mee ondersteund
blijft.’
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Reactie EcoVrede
Op het stuk van Stichting Doca – waarin we ook opnieuw de klacht verwoord zien dat te veel
Platformtaken op de schouders van deze stichting neerkomen – komt een reactie van Syne Fonk
van EcoVrede. Op 29 september, twee dagen voor de geplande Platformvergadering, mailt hij
zijn tekst rond met de titel ‘Een effectuering en vernieuwing van onze werkwijze’.
‘Reden: om korte lijnen en effectief werken te stimuleren.
Directe berichtgeving aan elkaar.
Actualiteit 24 uur per dag.
Netwerk en vrijheid:
Ieder kan op zijn eigen plek zijn en toch contact hebben.
Er is geen of weinig tijd nodig voor vast overleg.
Je bent altijd actueel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt dingen afstemmen.
Er wordt van je verwacht dat je praat namens Arnhem Mondiaal en niet namens je eigen initiatief.
Doelgroepen:
In opbouw richting het voorstel van Syne voor het betrekken van meerdere organisaties beginnen met een groepsapp voor onszelf. Dit kan uitgebouwd worden met relevante andere contacten.
Wat hebben wij daarvoor nodig:
- iemand die een cursus geeft in de werkwijze
- een beheerder en initiator.
Aantekeningen:
Notulen zijn niet meer nodig.
In de app bestanden is alles terug te lezen.
Wie een bijeenkomst wil beleggen neemt de organisatie op zich.
Een voorzitter en andere functies komen in een rustiger vaarwater.
Onderling contact:
Om het contact als mensen te onderhouden, buiten de berichtendienst, is ons voorstel om 1x per
kwartaal bij elkaar te komen. Dit naar behoefte en actualiteit bijvoorbeeld en om dieper op zaken in te gaan.
Documenten en artikelen:
Voor relevante documenten of onderling uitwisselen van nieuwsitems wordt overgeschakeld naar
een Googledrive-bestand waar ieder toe-gang toe
heeft. Daar worden alle teksten online geplaatst.
Zodoende sparen wij kosten en tijd in andere
vormen van verwerking of verzending.
Daarbij graag realiseren met een zoekfunctie.
Naar ons gevoel is het nuttig in 2016 een bijdrage
te blijven ontvangen van de Gemeente.
De onderbouwing kan nader worden uitgewerkt in onze volgende bijeenkomst.’

Conclusies beleidsdiscussie
Net als het stuk van Stichting Doca komt ook de inbreng van EcoVrede aan de orde op de Platformvergadering van 1 oktober 2015. Uit het verslag van die avond:
‘Voor een correcte afwikkeling van de discussie is het nodig om eerst de conclusies uit de vier
discussiebijeenkomsten tot nu toe op een rijtje te zetten. Pas daarna kunnen vervolgstappen
Arnhem Mondiaal
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worden gezet. Daartoe heeft Ed op 3 september een enquête opgesteld en rondgezonden, die
door 8 van de 9 (actieve) organisaties ingevuld is geretourneerd; alleen Will zag geen kans om
namens Bahá’í het formulier tijdig in te sturen. Johannes heeft het formulier tweemaal
(identiek) ingevuld: een exemplaar namens Kerk en Vrede en een namens de Raad van Kerken
Arnhem. Ed deelt de einduitslag rond.
De vragen waren met opzet zo opgesteld dat er nuanceringen in de antwoorden aangebracht
konden worden (dus niet louter ja/ nee/neutraal). Dit is gedaan om tot evenwichtige keuzes te
kun-nen komen; ze betreffen per slot van rekening de toekomst van ons Platform.
In de enquête kwamen de zes onderdelen aan de orde die in de voorgaande vier discussies
centraal stonden: de adviesfunctie van het Platform, de vergaderfrequenties, de werkgroepenstructuur, focus op de Post-Millenniumagenda, al of niet uitbreiding met andere activiteiten
(van belang bij een eventueel opgaan in een netwerk met andere organisaties) en tenslotte de
vorm van het Platform (huidige vorm, onderdeel netwerk of opheffing).’
Vervolgens komt in het verslag de eindconclusie aan de orde, die met nog geen tien regels
tamelijk bondig genoemd kan worden:
‘Bij geen van de zes onderwerpen was sprake van een eenduidige uitslag. Alleen de vraag of het
Platform opgeheven moet worden kwam met 6x nee (geen ja en 1 neutraal) er het dichtste bij.
Wel was bij drie andere onderwerpen sprake van een duidelijk meerderheidsstandpunt (5x adviesfunctie aanhouden zonder hoge verwachtingen, 6x achtmaal vergaderen per jaar en 6x prioriteit voor Millenniumdoelen.
De twee resterende onderwerpen (4x nee tegen blijven
functioneren zoals het Platform nu doet en 4x ja voor ombouwen
tot een stedelijke netwerkstructuur) en de werkgroepenstructuur
(4x voor versterken en 3x tegen beëindigen) vragen om nadere
uitwerking. Ed zegt toe met een uit-werking te komen voor de
volgende vergadering.’
Geheel correct is deze weergave van de uitslag overigens niet,
want het is Bert Oostveen die op zijn formulier achter de vraag
of het Platform zichzelf moet opheffen, een rijtje vraagtekens
heeft gezet in het ‘ja-hokje’. Met andere woorden een ‘ja’ onder
voorwaarden (wat een ‘nee’ zou kunnen worden indien aan die
voorwaarden niet voldaan wordt), maar wat uiteraard iets anders
is dan een volmondig ‘nee’. Verwonderlijk is dat ‘ja mits’ overigens niet, want het was Bert Oostveen die in zijn discussiestuk
van april te kennen gaf dat opheffing van het Platform voor hem
wel degelijk een optie is.

Beleidsdiscussie bij Stichting Doca
Het Platform Arnhem Mondiaal is echter niet de enige plek waar op dat moment een beleidsdiscussie over de toekomst van de organisatie plaatsvindt. Ook bij Stichting Doca is dat het
geval. Al langere tijd heersen binnen het bestuur ernstige twijfels over de wijze waarop de inzet
van de stichting over de verschillende projecten wordt verdeeld. Waren het aanvankelijk vooral
de milieuvervuilende bedrijven in
Arnhem die door Doca werden aangepakt middels procedures bij de
gemeente, de Provincie of Rijkswaterstaat, gaandeweg is het accent
steeds meer komen te liggen op het
Platformwerk dat de laatste jaren
rond 40% van de beschikbare tijd
van de stichting vraagt. Dat het
eerder regel dan uitzondering is
geworden dat de projectuitvoerder werkweken van zestig uur maakt om het liggende werk tijdig
af te krijgen, roept niet alleen zorgen op bij de bestuursleden, maar ook ergernis jegens de
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gebrekkige ondersteuning vanuit de andere Platformorganisaties. Men komt tot de conclusie dat
het zo niet langer gaat en dat er heroriëntatie plaats moet vinden. Op de Platformbijeenkomst
van 1 oktober meldt Doca-vertegenwoordiger Ed Bruinvis het standpunt van het Doca-bestuur
aan de leden:
‘Doca is dit jaar eveneens een beleidsdiscussie gestart over de vraag hoe in de nabije toekomst
de activiteiten worden voortgezet (op 20 november stopt het salaris van Ed en wordt AOW de
bron van inkomsten). Op 15 oktober wordt een cyclus van vier bijeenkomsten afgesloten met een
eindconclusie. Vooruitlopend daarop kan al wel worden vastgesteld dat Doca voorlopig geen
nieuwe projecten meer op zich neemt: de werkdruk is te hoog en lopende projecten (het Arnhem
Mondiaal-boek bijvoorbeeld) komen in het gedrang. Voor de beoordeling van opstarten van of
deelname aan projecten zullen voortaan vier criteria gelden:
- Daadwerkelijke bijdrage aan de gewenste samenleving (effectiviteit)
- Solidariteit (geen eenrichtingsverkeer meer)
- Respons (rol van de ander)
- Financiële haalbaarheid (elk project moet in principe zichzelf kunnen bedruipen)
Behalve bestuurs-, archief- en secretariaatswerk voor het Platform Arnhem Mondiaal is Doca
dit jaar vooral actief geweest voor het landelijk Platform tegen Wapenhandel (maandelijkse
Info’s plus vijf publicaties over de vervanging van de F-16 door de JSF) en in de campagne
Teken tegen Kernwapens (samen met Bert en PAX).’
De vier genoemde criteria zijn niet nieuw maar zijn in tegendeel van meet af aan de uitgangspunten in het werk van Doca geweest. Het wreekt zich nu echter dat er te veel toegegeven is aan
het feit dat de ontwikkeling van solidariteit een kwestie van lange adem is en dat maatschappelijke veranderingen zich nu eenmaal niet altijd meteen zichtbaar voltrekken. Die lange adem is
evenwel alleen op te brengen als er voldoende (positieve) respons is op die inzet en uit het
voorgaande heeft de lezer kunnen opmaken dat het daar – ook vanuit het Platform zelf – aan
heeft ontbroken. Het standpunt van Stichting Doca zal dan ook de nodige consequenties met
zich meebrengen zoals we in een later hoofdstuk zullen zien.

Hoofdstuk 26

Handtekeningen PAX naar Tweede Kamer
Terwijl de Platformleden zich voornamelijk concentreren op de vraag of – en zo ja hoe – het
Platform zijn vredes- en ontwikkelingswerk moet voortzetten, komt er op 29 september goed
nieuws uit Utrecht. De vredesorganisatie PAX maakt namelijk in een persbericht bekend dat er
45.000 handtekeningen zijn opgehaald in de
campagne Teken tegen Kernwapens. In een kolossale
plastic namaakbom worden ze die dag het gebouw van
de Tweede Kamer binnengebracht. Voor het gebouw
overhandigt Krista van Velzen van PAX een bord met
daarop aangegeven het aantal handtekeningen aan een
zevental parlementariërs: ‘Op het Plein in Den Haag
waren vertegenwoordigers van de Kamerfracties van
de VVD, PvdA, D66, SP, GroenLinks, CDA en Partij
voor de Dieren aanwezig om de kernbom gevuld met
alle ingezamelde handtekeningen te bewonderen.
Vrijwel allemaal spraken zij zich positief uit over het
burgerinitiatief. ‘Wij zijn altijd voor een verbod op
kernwapens geweest en zullen dit altijd zijn’, sprak
GroenLinks. De PvdA gaf aan ‘de gedachte van een kernwapenvrije wereld zeer te steunen’, een
uitspraak die in lijn was met die van het CDA: ‘We moeten streven naar een kernwapenvrije
wereld.’ De SP stelde dat ‘een Nederlands verbod op kernwapens een hele goede eerste stap is
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op weg naar een wereldwijd verbod op kernwapens. In het kader van verbeter de wereld begin
met jezelf moet Nederland nu de eerste stap zetten.’ De partij gaf aan hoge verwachtingen te
hebben van het debat.’

Hoe verder?
Zoals eerder aangegeven in dit boek, is met het inzamelen en overhandigen van de 45.000
handtekeningen het pleit nog niet gewonnen. Weliswaar is er een meerderheid van landen die
zijn aangesloten bij de Verenigde Naties vóór een mondiaal verbod op kernwapens (117 van de
195), maar de Nederlandse regering kan, wil of durft zich daar niet bij aan te sluiten. Als trouw
bondgenoot van de Verenigde Staten en de NAVO, hangt zij de doctrine van de afschrikkingsstrategie aan en zolang Rusland en Amerika als de grootste kernwapenmogendheden zich niet
uitspreken voor een verbod op het bezitten van kernwapens, wordt er geen eigen koers gevaren.
Het dilemma komt ook in genoemd persbericht van PAX van 29 september aan de orde: ‘De
boodschap is duidelijk: er is brede steun in Nederland voor een verbod op deze massaver-nietigingswapens. Nu is de politiek aan zet. Dankzij het burgerinitiatief van PAX moet de Tweede
Kamer debatteren over een nationaal verbod. Campagneleider Krista van Velzen benadrukte
dat de ondertekenaars van het burgerinitiatief niet alleen staan. ‘Een opiniepeiling van het
Rode Kruis laat zien dat 85% van de Nederlandse bevolking van kernwapens af wil. De Tweede
Kamer heeft in verschillende moties laten zien de kenwapentaak snel te willen beëindigen, maar
de regering heeft tot nu toe geen concrete uitvoering gegeven aan deze wens. PAX stelt met het
burgerinitiatief voor dit te doen door middel van een wettekst die kernwapens in Nederland verbiedt. Als de Nederlandse regering een verbod op kernwapens instelt, neemt ze zowel de wens
van een meerderheid van de bevolking serieus als het belang dat ze voortdurend zegt te hechten
aan nucleaire ontwapening.’
PAX laat er geen gras over groeien en brengt nog in diezelfde septembermaand bovengenoemde
wettekst uit als een voorstel aan de Tweede Kamer. Dat scheelt de parlementariërs en hun assistenten een hoop werk is de achterliggende gedachte, het biedt hun immers een concreet handvat
om de discussie snel te kunnen voeren. Toch zal het pas tot 28 april 2016 duren voordat het
Kamerdebat daadwerkelijk plaatsvindt. En dan blijkt ook dat ondanks moties van D66 en SP (en
een eerdere motie van de PvdA) om tot een verbod op kernwapens te komen toch geen Kamermeerderheid oplevert. De VVD is van mening dat Nederland zich aan de NAVO-verplichtingen
moet houden en de PvdA vaart een ongevaarlijke middenkoers door te stellen dat Nederland
zich samen met andere landen moet inzetten voor een internationaal verbod. De PvdA is er intern verdeeld over, maar knopen worden niet doorgehakt in het voordeel van een kernwapenverbod. Toch zullen we aan het eind van dit boek zien, dat het laatste woord hierover in internationaal opzicht nog niet is gezegd.

Platforminzet
De beide Platformleden Bert Oostveen (Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid) en Ed Bruinvis
(Stichting Doca) zijn zich van meet af aan bewust van de discrepantie tussen regeringsbeleid en
Kamermoties. Hun inzet om in Arnhem zoveel mogelijk handtekeningen op te halen om
daarmee het Kamerdebat over een verbod op kernwapens af te dwingen, wordt door hen ook
niet gedaan in de verwachting dat het kabinet daardoor van standpunt zal veranderen. Vooral
voor Bert Oostveen is er wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Hij is in de beginjaren 80
immers een van de initiatiefnemers geweest van de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen
(SAV) toen het om een vergelijkbare situatie ging: kabinetten onder de premiers Van Agt en
Lubbers die weigerden te zwichten voor een meerderheid van de bevolking die geen kruisraketten wilden in ons land.
Het meedoen aan de campagne Teken tegen Kernwapens komt voor de beide Platformleden
voort uit de centrale vredesgedachte in het Platform en uit de gedachte dat de discussie over
kernwapens – die inderdaad is weggezakt gedurende de laatste paar decennia – levend moet
worden gehouden. Alle publiciteit eromheen helpt om de bevolking bewust te maken van de onArnhem Mondiaal
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beschrijfelijke ellende die een nucleair conflict met zich meebrengt, is de door beiden gedeelde
gedachte. Dat het aantal Arnhemse handtekeningen in eerste instantie tegenvalt, is voor hen het
bewijs dat het debat zowel in de Kamer als onder de bevolking te weinig wordt gevoerd. Ook
het totale aantal handtekeningen dat PAX op die 29e september aan de fracties van de Tweede
Kamer overhandigt (45.608 om precies te zijn) is dan weliswaar voldoende om het burgerinitiatief te laten slagen en het Kamerdebat af te dwingen, maar staat in geen enkele verhouding tot
de honderdduizenden demonstranten die in 1981 en 1983 naar respectievelijk Amsterdam en
Den Haag trokken in de hoop daarmee de komst van de Amerikaanse kruisvluchtwapens tegen
te houden. Net zomin als het te vergelijken valt met de 3,7 miljoen handtekeningen die het
Komitee Kruisraketten Nee in 1985 inzamelde tegen de plaatsing van deze atoomwapens.
Uiteraard speelde in die jaren de angst dat Nederland – en heel West-Europa – slagveld zou
worden in het permanent dreigende conflict tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, een
rol in het protest. Maar de bewustwording van dit reële gevaar (de met atoomkoppen uitgeruste
kruisraketten waren immers bedoeld voor de middellange afstand net als de Russische SS20raketten dat waren) kreeg vooral inhoud door het debat over het gevaar dat breed door de media
in die dagen werd gevoerd. Een debat dat op dit moment volledig ontbreekt, terwijl escalatie
tussen de VS en het huidige Rusland met alle mogelijke (nucleaire) gevolgen van dien, nog
altijd tot de mogelijkheden behoort. Alleen een wereldwijd verbod op de productie en het bezit
van kernwapens, gepaard aan daadwerkelijke ontmanteling, kan dit gevaar bezweren.

Hoofdstuk 27

Vervolg beleidsdiscussie (7)
De toezegging van de Platformvoorzitter aan de leden om dat deel van de antwoorden in de enquête dat nadere toelichting behoeft uit te werken, houdt in dat ook de novembervergadering
van 2015 in het teken van de beleidsdiscussie komt te staan. Om te voorkomen dat die discussie
vervolgens ook nog doorloopt in 2016, doet hij een poging om in het stuk dat op 4 oktober
uitgaat onder de titel ‘Uitwerking uitslag enquête toekomstdiscussie Platform Arnhem Mondiaal 2015’, zo
concreet mogelijk te zijn:
‘Op de Platformvergadering van 1 oktober zijn de conclusies besproken van de enquête onder de leden naar
aanleiding van de vier discussies eerder dit jaar over de
toekomst van ons Platform (zie ook de notulen van de betreffende vergaderingen).
Hoewel geen van de 16 vragen Platformbreed met ‘ja’ of
‘nee’ werd beantwoord, was bij vier van de zes onderwerpen toch sprake van een duidelijke conclusie op basis
van een meerderheidsstandpunt. Dat leidde tot de onderstaande vijf conclusies:
1. Het Platform behoudt zijn adviesfunctie voor het gemeentebestuur zonder daar echter hoge
verwachtingen aan te koppelen (5x ja - 1x nee - 2x neutraal).
2. Het Platform houdt een vergaderfrequentie aan van 8 keer per jaar (niet vaker maar ook niet
minder vaak: 5x ja - geen nee - 2x neutraal).
3. Het Platform concentreert zich de komende jaren op de Post-Millennium-agenda 2016-2030
(5x ja - 1x nee - 2x neutraal).
4. Bovendien richt het Platform zijn activiteiten ook op andere (lokale) zaken (6x ja - geen nee
- 1x neutraal).
5. Het Platform heft zichzelf niet op (1 vraagteken - 6x nee - 1x neutraal op de stelling dat het
Platform zich moet opheffen).
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De twee resterende onderwerpen (werkgroepenstructuur en netwerkstructuur) vragen om nadere uitwerking.
Werkgroepenstructuur
Voor wat betreft de werkgroepenstructuur gaat het om thema’s waar het Platform collectief
voor kiest, maar die door een kleine groep Platformleden eenmalig of vaker worden uitgevoerd.
Zo hebben Bert en Ed al enkele malen activiteiten rond de Vredesweek georganiseerd, Johannes
Cities for Life, Bert en tot voor kort Henny Wereldarmoededag/Wereldvoedseldag.
De werkgroep Arnhem Duurzaam is in de beginjaren 90 opgezet door Doca toen ook Milieudefensie nog lid was van ons Platform, waarbij Ed en Nicole de trekkers waren.
Uit de enquête blijkt dat de stemmen staken bij de vraag of deze werkgroepenstructuur moet
worden versterkt dan wel beëindigd:
Versterken? Antwoord: 4x ja - 3x nee - 1x neutraal
Beëindigen? Antwoord: 2x ja - 3x nee - 1x neutraal
De stelling dat de werkgroepenstructuur ook kan blijven zoals die is staat onder druk, omdat het
telkens dezelfde paar mensen zijn die de betreffende werkgroepen ‘bevolken’. Dus zou de vraag
kunnen luiden of de 4 ja-stemmers voor versterking de leden zijn die al in een werkgroep zitting
hebben of dat het andere leden zijn. In het laatste geval zou de vraag gerechtvaardigd zijn om
aan die leden te vragen in een van de werkgroepen zitting te nemen. Het antwoord op die vraag
is van belang voor het jaarprogramma 2016.
Netwerkstructuur
Bij de vraag of het Platform deel zou moeten uitmaken van een (nog op te zetten) stedelijke
netwerkstructuur was eveneens sprake van het staken van de stemmen: 4x ja - geen nee - 4x
neutraal.
Blijkbaar heerst twijfel aan de vorm of de effectiviteit van een dergelijk netwerk, hoewel niemand
op voorhand aangeeft zo’n stap niet te willen zetten.
Deze twijfel komt ook tot uitdrukking in de antwoorden op de vraag of het Platform in zijn huidige vorm (vereniging, bestuur, statuten) moet
blijven voortbestaan: 2x ja - 3x nee - 2x neutraal.
Het voortbestaan van het Platform in zijn huidige
vorm hangt dus mogelijk af van het succes van
een netwerkstructuur, want de leden zijn in
meerderheid wel voor het voortbestaan van het Platform zelf (zie bovenstaande conclusies).
Deze indruk wordt versterkt door de antwoorden op de vraag of het Platform met zijn
activiteiten moet blijven functioneren zoals het nu doet: 1x ja - 4x nee - 2x neutraal.
Blijkbaar heerst er enige onvrede over de manier waarop het Platform functioneert en wordt –
met behoud van het Platform als zodanig – een andere manier van functioneren voorgestaan.
Aan de vier leden die dat van mening zijn, zou verzocht kunnen worden een alternatief te schetsen al of niet samen met de voorstanders van een netwerkstructuur.
Aan de vier voorstanders van een netwerkstructuur zou gevraagd kunnen worden een concreet
perspectief op een succesvol netwerk te ontwerpen (nieuwe werkgroep?). Daartoe zouden dan
ook de organisaties buiten ons Platform gepolst moeten worden die in de visie van de
voorstanders voor deelname aan het netwerk in aanmerking komen (enquête houden onder die
organisaties?).
Platformstructuur
Een apart woord over de huidige Platformstructuur is hier op zijn plaats. Het is immers voornamelijk Stichting Doca die zorg draagt voor het intact houden van die structuur: voorzitterschap,
secretariaat, contacten met ambtenaren en politiek, Info Arnhem Mondiaal, archiefwerk.
Op de vergadering van 1 oktober is aangegeven dat deze inzet het Platform niet alleen kwetsbaar maakt, maar ook dat de verantwoordelijkheid onevenredig zwaar op Doca rust en dat bovendien met ingang van 20 november salariëring vanuit de stichting ophoudt als gevolg van het
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wegvallen van loonsubsidiëring door de gemeente Arnhem. Doca zal dus op zoek moeten gaan
naar aanvullende inkomsten.
Met de conclusie dat het Platform moet
blijven voortbestaan, inclusief de adviesfunctie en dat de vergaderfrequentie van 8x per jaar in stand moet blijven, wordt deze kwestie urgent. De
vraag aan de Platformleden is dus hoe
vanaf 20 november met de inzet van
Doca moet worden omgegaan. Het is
namelijk primair aan de leden om op
basis van bovenstaande conclusies met
voorstellen te komen.
Samenvatting in vraagvorm
1. Zijn de Platformleden die een of meer van de werkgroepen bemensen bereid om dat te
blijven doen?
2. Zijn de voorstanders van versterking van de werkgroepenstructuur bereid tot een van de
werkgroepen toe te treden voor zover ze al niet deel uit maken van een werkgroep?
3. Zijn de voorstanders van een netwerkstructuur bereid om onderzoek te doen naar de
haalbaarheid van een stedelijk netwerk?
4. Zijn de voorstanders van een andere wijze van functioneren van het Platform bereid om
– eventueel in samenwerking met de voorstanders van een netwerkstructuur – met
voorstellen te komen over een andere manier van functioneren van het Platform?
5. Hoe stellen de leden zich de eventuele voortzetting van het secretariaatswerk van Doca
voor na de pensionering van Ed op 20 november a.s. en wie van de leden komt met
voorstellen daartoe?
Noot
Het jaar 2015 is uitgetrokken voor de toekomstdiscussie van ons Platform. Met nog twee vergaderingen in 2015 te gaan (4 november en 9 december), is het dus zaak om de komende paar
maanden helderheid te krijgen over een mogelijk nieuwe Platformstructuur.
Vandaar dat deze tekst ruim voor de vergadering van 4 november wordt rondgezonden, zodat
op de komende bijeenkomst besluitvorming over de vier bovenstaande vragen kan plaatsvinden.’

Hoofdstuk 28

Wereldarmoededag en Klimaattop
Terwijl de beleidsdiscussie over de toekomst van het Platform in het najaar van 2015 nog steeds
in volle gang is, vragen ook ander activiteiten om de nodige aandacht. Zo houden de leden die
verenigd zijn in de organisatie van de jaarlijkse Wereldarmoededag opnieuw een publieksactie
op het plein voor het Rozet-gebouw en roept Milieudefensie Arnhem het Platform op om deel te
nemen aan een demonstratie in Parijs ter gelegenheid van de Klimmaattop die daar van 30 november tot 12 december wordt gehouden.

Wereldarmoededag
Onder de kop ‘Wat gaat u doen aan de armoede?’ brengt de werkgroep Wereldarmoededag op
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9 oktober het volgende persbericht uit:
‘Op zaterdag 17 oktober van 12.00 tot 16.00 uur wordt op het plein bij Rozet (hoek Kleine Oord
- Kortestraat) in Arnhem voor de vijfde maal een manifestatie gehouden om de wereldvraagstukken ten aan-zien van voedsel, armoede en uitsluiting onder de aandacht te brengen. De
vraag die daarbij gesteld wordt is: Wat gaat u doen aan de armoede? Er wordt een flyer uitgereikt met daarin een bon voor een gratis kop (h)eerlijke koffie en er kan worden kennisgemaakt met tal van initiatieven rond hergebruik en reparatie. De wereldwinkel verkoopt er
producten uit ontwikkelingslanden.
Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag en op 17 oktober
Wereldarmoededag. Dit jaar lopen de acht Millenniumdoelen af die de wereldgemeenschap in 2000 heeft vastgesteld om armoede en honger uit te bannen. Hoewel de
doelstellingen zeker niet helemaal gehaald worden, is er
vooruitgang. Het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft van 1,25 dollar per dag is gehalveerd tot 22
procent. Er gaan meer meisjes naar school, de kinderen moedersterfte is fors verminderd en miljoenen mensen hebben toegang gekregen tot schoon water. Toch leven nog steeds een miljard mensen in armoede, sterven miljoenen mensen onnodig aan tropische ziekten en is de positie van vrouwen en meisjes in veel landen erbarmelijk. Veel landen,
waaronder Nederland, hebben hun uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking fors verlaagd wegens bezuinigingen. De burgeroorlog in Syrië of de aardbeving in Nepal vroegen de aandacht
ten koste van reguliere hulp in vooral Afrika.
Ook dichtbij, in Arnhem en omgeving, is er sprake van armoede. Nooit eerder moesten zoveel
mensen gebruik maken van de voedselbank. Gelukkig zijn er ook veel initiatieven rond hergebruik en reparatie van gebruiksvoorwerpen en kleding.
Daarom staat tijdens de manifestatie op 17 oktober de vraag ‘Wat kunt u doen?’ centraal. De
organisatoren geven suggesties mee, waarmee op eenvoudige wijze in de eigen omgeving kan
worden bijgedragen aan de problemen rond armoede en eerlijk voedsel.
Aan de manifestatie op 17 oktober werken mee: Wereldwinkel Arnhem, Raad van Kerken Arnhem, Platform Arnhem Mondiaal, Stichting EcoVrede, Arnhem Millennium Gemeente, SWOA,
Kledingbank en Werkgroep Verzet Tegen Armoede.’

Terugblik op Wereldarmoededag
Het bovenstaande persbericht wijkt niet veel af van de aankondigingen in de voorgaande jaren.
De opzet en samenstelling van de werkgroep evenmin. Wanneer de Platformleden elkaar treffen
op de vergadering van 7 november blijkt echter door de werkgroep een belangrijk besluit te zijn
genomen: ‘Tijdens de vergadering van 28 oktober 2015 van de ‘Werkgroep Wereldarmoededag
en Wereldvoedseldag’ is besloten om te stoppen met de jaarlijkse activiteiten in Arnhem, welke
door ons 7 jaar lang in oktober zijn georganiseerd in het kader van Wereldarmoede- en Wereldvoedseldag van de Verenigde Naties. Door de aanwezige leden van de werkgroep is besloten
dat het saldo (± € 350,--), dat voor deze activiteiten gereserveerd staat op de rekening van het
Platform Arnhem Mondiaal, door de organisatie ‘Arnhem voor Vluchtelingen’ besteed mag
worden om acute nood te lenigen bij de huidige opvang van vluchtelingen in Arnhem.’
Hett besluit houdt niets meer en niets minder in dat dit het einde betekent van een van de jaarlijkse publieksactiviteiten van het Platform, maar tevens dat deze vorm van samenwerking met
plaatselijke organisaties van buiten het Platform wordt beëindigd. Beide gevolgen worden uiteraard door de leden betreurd, al kwam in eerdere edities van de Arnhemse Wereldarmoededag al
een zekere moeheid aan de orde als gevolg van de steeds terugkerende vraag of de gevolgde
actiemethode (kraam, ballonnen, chocolaatjes, informatiebrochure, koffiebonnen) in het huidige
tijdsgewricht wel de juiste was.
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Klimaattop Parijs
De Vereniging Milieudefensie volgt een heel andere actie-methode, trouw nagevolgd door de
plaatselijke afdelingen in het land. Zo ook Milieudefensie Arnhem dat op 5 oktober met een
persbericht komt onder de kop ‘Ga jij mee naar de VN-klimaattop in Parijs?’. Ook het Platform
Arnhem Mondiaal staat op de adressenlijst en het bericht wordt uiteraard aan de alle Platformleden doorgestuurd. Samen naar Parijs is de oproep: ‘Wil je de
wereld laten zien dat meer tegen klimaatverandering gedaan
moet worden? Dat het klimaatbeleid moet worden aangescherpt? Stap dan in de Milieudefensie-bus en ga mee naar de
klimaatacties in Parijs! Op 11 december vertrekken we om 6.30
uur vanuit Arnhem, we komen op 12 december in de nacht weer
terug. Kun je niet mee naar Parijs, maar wil je deze actie wel
ondersteunen? Vrijdag 11 december organiseren we rondom
het vertrek van de bus een ‘uitzwaai-actie’ om te laten zien dat
Arnhem in actie tegen klimaatverandering komt.’
Voorafgaande aan de bustocht naar Parijs biedt Milieudefensie
Arnhem in de bibliotheek Rozet de mogelijkheid om de Nederlandse regering aan te manen tot een beter en vooral efficiënter
klimaatbeleid: ‘Zaterdag 10 oktober tussen 13.00 uur en 15.00
uur in de bibliotheek in Rozet komen we in actie tegen klimaat-verandering. Iedereen is welkom
een handtekening te zetten voor een fossielvrij Nederland. Ook kun je je deze dag aanmelden
om mee te gaan naar de Klimaattop in Parijs.
Als het aan Milieudefensie ligt, krijgt de hele wereld toegang tot energie, zónder vervuiling. Wil
jij dat ook? Kom dan op 10 oktober naar de Milieudefensie-stand in de bibliotheek en onderteken onze oproep aan de Tweede Kamer om Nederland onafhankelijk van vervuilende fossiele
brandstoffen te maken en ons voor duurzame energie en energiebesparing in te zetten. Hier kun
je digitaal tekenen voor een fossielvrij Nederland.’

Twijfels
Hoewel er bij het Platform twijfels heersen over het nut van de demonstratie rond de Klimaattop
– in het verleden hebben acties als deze weinig tot geen
effect gehad op de beleidsmakers – is er een heel andere
reden voor de Platformleden om niet in te gaan op de
uitnodiging van Milieudefensie om mee te reizen naar
Parijs. En die is gelegen in de oproep van de Franse
overheid, en met name van de burgemeester van Parijs, om
niet massaal in de stad aanwezig te zijn. Hoe meer mensen
zich daar verzamelen voor een demonstratie, hoe meer
politie er aanwezig moet zijn om de demonstran-ten te
beschermen. En hoe meer politie naar Parijs moet worden
gehaald, hoe zwakker de beveiliging wordt rond an-dere
aanslaggevoelige objecten. Na de aanslag eerder dit jaar op
het redactielokaal van het satirische tijdschrift Charlie
Hebdo, waarbij twaalf mensen werden doodgescho-ten door
twee leden van Al Qaida, is de Franse overheid zeer gespitst
op nieuwe doelwitten. Een plein vol demon-stranten is
mogelijk zo’n doelwit.
Niemand van de Platformleden besluit dan ook om het gevaar te trotseren. Maar de busreis zelf
en de demonstratie gaan door en leiden gelukkig niet tot incidenten of erger.
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Mayors for Peace
Een ander heet hangijzer in de internationale politiek is de campagne Mayors for Peace, in 1982
door de burgemeester van Hiroshima opgezet als reactie op de honderdveertigduizend doden die
vielen bij de atoomaanval op zijn stad in augustus 1945. De actie die burgemeesters over de hele
wereld ertoe moet aanzetten om zich voor de vrede in te zetten, sloeg wereldwijd aan en in september 2015 staat de teller op 6.800 aangesloten
gemeenten in 161 landen.
Zoals we in eerdere hoofdstukken hebben kunnen lezen, zijn in de afgelopen jaren vanuit het
Platform meerdere pogingen ondernomen om
ook Arnhem op de ledenlijst van Mayors for
Peace te krijgen. Dat leidde weliswaar tot de
persoonlijke ondertekening door burgemeester
Paulien Krikke, maar haar opvolger, Herman
Kaiser, voelt niets voor een dergelijke vorm van ondersteuning. Ook de poging om samen met
de fractie van de Socialistische Partij in de gemeenteraad en via de twee SP-wethouders het
college van B&W alsnog tot ondertekening te bewegen, heeft geen resultaat zoals we uit het
verslag van de Platformvergadering van 4 november 2015 kunnen opmaken:
‘Bert Oostveen vertelt dat de voorzitter van de SP-Arnhem, Diana Kummeling, hem heeft gebeld
over de brief aan B&W. Het gaat moeizaam. De SP-wethouders kunnen zich niet herinneren dat
de brief voor hun overleg is geagendeerd. Uiteindelijk is ze via verschillende ambtenaren bij
dhr. Alex Kerver (hoofd van het kabinet) terecht gekomen. Die heeft haar verteld dat de burgemeester niet wil tekenen omdat er ook Arnhemmers zijn die dit niet zouden ondersteunen.
Bert heeft hier zijn verbazing over uitgesproken, omdat dat zou betekenen dat de burgemeester
dus enkel zaken ondersteunt waar consensus over is. Dan wordt besturen wel erg lastig en in
feite onmogelijk. Op advies van Bert gaat Diana toch nog eens achter de SP-wethouders aan,
die zouden namelijk zorgen dat de brief serieus aandacht zou krijgen.’
Van de SP-fractie noch van de SP-wethouders wordt meer iets vernomen en de Platformleden
verwachten er zelf ook weinig meer van. Burgemeester Herman Kaiser zal zich nog diezelfde
oktobermaand om gezondheidsreden terugtrekken uit het Arnhemse college om tenslotte op 13
februari 2017 definitief afscheid te nemen als burgemeester van Arnhem. In afwachting van de
aanstelling van een nieuwe burgemeester wordt hij vanaf oktober waargenomen door Boele
Staal (D66) die we – hoe verrassend kan het soms zijn – tegenkomen op de lijst van burgemeesters in Nederland die zich aangesloten hebben bij Mayors for Peace, al staat hij daarop abusievelijk als CDA-lid geregistreerd.

Hoofdstuk 29

Vervolg beleidsdiscussie (8)
Op zaterdag 17 oktober 2015 wordt – voor het zevende jaar in successie – Wereldarmoededag
in combinatie met Wereldvoedseldag in Arnhem gehouden, maar nu wel voor het laatst zoals
we in het vorige hoofdstuk hebben kunnen lezen. En de bus met demonstranten die Milieudefensie-Arnhem heeft georganiseerd om demonstranten naar de Klimaattop te brengen, zal
volgens plan op 11 december naar Parijs vertrekken en de volgende dag weer veilig terugkeren.
Maar dan wel zonder de leden van het Platform, zoals we ook uit het vorige hoofdstuk hebben
kunnen opmaken.
Voorts wordt vanuit het Platform een punt gezet achter de pogingen om de gemeente Arnhem –
in casu burgemeester Herman Kaiser – op de ledenlijst te krijgen van de campagne Mayors for
Peace, nu ook de SP het verder heeft laten afweten.
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Het zijn dus niet de meest opwekkende berichten waar de
Platformvergadering van 4 november mee begint en waar de
voorzitter bovendien verstek moet laten gaan vanwege een
achillespeesblessure. Een blessure die hem ook de decembervergadering zal doen missen.
Niettemin buigt de vergadering zich voor de zevende opeenvolgende keer over de toekomst van het Platform, die er – mede
door het intro van Bert Oostveen van Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid – steeds somberder begint uit te zien. Uit de notulen
van deze novemberbijeenkomst:
‘Ed heeft de uitslag van de enquête voor ons uitgewerkt en vertaald naar een aantal door de leden te beantwoorden vragen.
Voor we de discussie hierover starten brengt Bert een ‘Punt van
Orde’ in. Hij heeft de afgelopen dagen alle stukken nog eens
nagelezen en nagedacht over de discussie over de toekomst van
het Platform, die we nu ruim een half jaar voeren. Hij ervaart het als een moeizame discussie
die – ook bij hem - weinig energie genereert. Hij vraagt zich af of het verstandig is om zo door
te gaan en of het niet wijzer is ons te buigen over de pijnlijke beslissing om (nu het nog een
beetje redelijk draait) te stoppen. Ook zouden we een half jaar of een jaar de zaak stil kunnen
leggen en dan opnieuw bijeenkomen om dan de balans op te maken over al of niet verder gaan.
Een rondje langs de aanwezigen levert op dat men toch verder wil, zij het niet in de huidige
vorm.
Wim geeft aan dat er mogelijk een nieuwe voorzitter komt van Grondvest en dat die dan
misschien ook in het Platform zitting neemt,
Will vindt het belangrijk om ook in en via het Platform de Ba-há’í-visie te laten horen. Als het
Platform verdwijnt, hoort de gemeente helemaal niets meer op dit gebied.
Irene vindt het belangrijk om vanuit de SVAG en de Quakers zaken door te geven in het
Platform.
Johannes vertelt wat hij in de enquête heeft ingevuld: niet opheffen, indien nodig fysiek bij
elkaar komen (kan iedereen het initiatief toe nemen), een digitaal netwerk gaan vormen, na 25
jaar mag het best anders gaan. De conclusie is dus: niet opheffen, maar wel op een andere
manier doorgaan. Vervolgens buigen we ons over de door Ed geformuleerde vragen.
Vraag 1
Structureel is er enkel nog de werkgroep ‘Duurzaamheid’ waar Ed in zit. Incidenteel is er een
activiteit in of rond de Vredesweek (Ed en Bert) en de andere werkgroepen bestaan niet meer
(Wereldarmoede- en Wereldvoedseldag) of er zitten geen mensen van ons meer in (Cities for
Life). Als er ad-hoc een werkgroep ontstaat, kan gevraagd worden wie er meedoet.
Vraag 2
Het blijft onduidelijk wie de voorstanders voor versterking zijn en of die deel willen gaan uitmaken van een werkgroep.
Vraag 3
Johannes geeft een toelichting op wat hij onder een netwerkstructuur verstaat. Syne en Johannes zijn bereid om dat te proberen verder uit te werken.
Vraag 4
Er komen ter vergadering geen echte voorstellen van de aanwezigen m.b.t. een andere manier
van functioneren van het Platform.
Vraag 5
Johannes heeft in een mail naar Ed (c.c. Bert) aangegeven wat hij aan ondersteuning van Doca
verwacht in de toekomst: de maandelijkse ‘Info Arnhem Mondiaal’ (zo mogelijk digitaal), het
jaarverslag, lid van het bestuur blijven, het boek afronden (zou ook kunnen t/m bijv. 2003).
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Bert geeft aan dat – na de pensionering van Ed – de ondersteuning van Doca naar zijn mening
niet zomaar meer vanzelfsprekend is. Blijft Doca ondersteunen? Blijft Ed dat – als vrijwilliger –
bij Doca doen? Of moeten deze taken over de Platformleden verdeeld worden?’
Feiten en dilemma’s
De Platformvoorzitter, door zijn blessure aan huis gekluisterd, leest het verslag met gemengde
gevoelens: er staan te veel tegenstrijdigheden in en er spreekt geen wil tot activiteit uit. Die constatering doet hem besluiten het Platformbestuur – nog uitsluitend bestaande uit penningmeester
Johannes Kon en hemzelf – bijeen te roepen en een zevental
conclusies op een rijtje te zetten waarmee het initiatief wellicht weer binnen het Platform teruggebracht kan worden.
Onder het kopje ‘Feiten en dilemma’s’ geeft hij aan waar naar
zijn mening knopen moeten worden doorgehakt en stuurt het
stuk op 10 november aan zijn medebestuurslid:
‘Ten behoeve van DB-bijeenkomst op 13 november 2015:
1. Van de negen permanente vertegenwoordigers in het
Platform houden zich na het vertrek van Henny en
Kees maar drie van hen met Platformbeleid bezig. Zij
zijn tevens de trekkers van gezamenlijke Platformactiviteiten.
2. Een meerderheid van de leden wil dat het Platform
blijft bestaan (niet opheffen dus), wil op reguliere
basis bij elkaar blijven komen (8x per jaar) en wil de adviesfunctie van het Platform
continueren (zonder hoge verwachtingen), maar voor 2016 staat geen enkele activiteit
op het programma.
(Ter overweging: bijeenkomsten zouden ook informeel kunnen worden gehouden of vaker indien nodig waanneer een der leden dat vanwege urgentie noodzakelijk vindt.)
3. Een meerderheid van het Platform wil zich het komende jaar op de post-Millenniumagenda concentreren en ook nog andere activiteiten op lokaal vlak ontplooien, maar er
is nog geen initiatief in die richting door de leden ondernomen.
4. De helft van de Platformleden is vóór een werkgroepenstructuur, maar de werkgroep
Wereldarmoededag is gestopt en Arnhem Duurzaam is al jaren een solo-activiteit van
Doca.
5. De helft van de Platformleden is vóór een andere (netwerk)structuur van het Platform,
maar zicht op een alternatief is er niet.
6. De stichting Doca voert onevenredig veel werkzaamheden voor het Platform uit zonder
dat daar respons of assistentie vanuit de leden voor terugkomt.
7. Eindconclusie: gaan we in 2016 door als Platform en zo ja, hoe?’

Arnhem Mondiaal

939

Stichting Doca

Hoofdstuk 30

Vervolg beleidsdiscussie (9)
Terwijl zich dus donkere wolken samenpakken boven het Platform, vinden er net in deze novembermaand veel activiteiten in Arnhem plaats op het gebied van ontwikkelingssamenwerking
en vluchtelingenhulp. Het contrast tussen beide situaties is schrijnend, maar toont tegelijkertijd
de loop der dingen aan: niets verloopt altijd alleen maar in opgaande lijn en dat geldt na dertig
jaar triest genoeg ook voor het Platform. Het advies van Hans Suurmond – voorzitter van de
inmiddels opgeheven Stichting Arnhem-Lima – echoot ook hier na: niet de definitieve neergang
afwachten, maar tijdig stoppen. Dat is ook de mening van Bert Oostveen, Platformlid van het
eerste uur. Vandaar zijn voorstel om een half jaar de tijd te nemen en dan definitief te kiezen: of
doorgaan met een degelijk programma of stoppen. Zelf neigt hij naar het laatste, zoals we uit het
vorige hoofdstuk hebben kunnen opmaken.
Ondertussen viert buiten het Platform de afdeling
Terre des Hommes Presikhaaf zijn driejarig bestaan
met het verloten van een cadeaupakket in het winkeltje aan de Lange Wal (dat overigens een jaar later
alweer gesloten zal worden) en vertrekt Jeannette
Otemann naar Sri Lanka om namens de stichting
Ayubowan Sri Lanka (ASL) medische hulpmiddelen
als rolstoelen, brillen, krukken en gehoorapparaten af
te leveren.
Dorcas Vodselactie haalt – voor de twintigste keer
– voedseldozen in het hele land op, bedoeld voor de
allerarmsten in Afrika en Oost-Europa. De score in
deze novembermaand in Arnhem: 467 dozen. Het
motto van de voedselactie van dit jaar, ‘Doe een
boodschap extra’, blijkt het goed te doen, want veel
donateurs kopen hun bijdrage aan de inzamelingsactie in de supermarkt, aldus dagblad De Gelderlander van 17 november 2015. Maar ook in het onderwijs wordt stilgestaan bij de tegenstellingen in de wereld. Zo houdt basisschool Cormicus
een India Markt, waar door de leerlingen gemaakte kussenhoezen worden verkocht ten bate van
een bibliotheek in Pushkar en om de kinderen aldaar meer kans te geven op onderwijs.
Een probleem van heel andere aard deze maand is de toestroom van vluchtelingen uit de
oorlogsgebieden Irak en Syrië. De voormalige Koepelgevangenis wordt ingericht als opvang
van zowel volwassenen als kinderen en niet alleen uit de buurt (Lombok) komen allerlei vormen
van ondersteuning op gang, maar uit de hele stad. Daarbij spelen organisaties als Vluchtelingen
Platform Arnhem, Arnhem voor Vluchtelingen, Stichting Present en uiteraard VluchtelingenWerk Oost-Nederland een centrale rol. Ook op ad hoc-basis wordt veel ondersteuning geboden.
Zo ontvangt de voetbalclub Vitesse vluchtelingen op Papendal om hen een middag te laten
kennis maken met het Nederlandse voetbal, geeft zwaargewicht Marvin de la Croes clinics judo
in de Koepel en worden boekenmarkten en benefietconcerten gegeven waarvan de opbrengst
naar de opvang van deze vluchtelingen gaat.
Dat echter bij de opvang niet alles koek en ei is, blijkt eveneens: eind november moet een grote
politiemacht aanrukken om een eind te maken aan een massale vechtpartij in de Koepel, zo
meldt De Gelderlander van 25 november 2015: ‘De politie is gisteravond rond kwart over negen in groten getale naar de noodopvang in de voormalige Koepelgevangenis in Arnhem gekomen vanwege een vechtpartij. Die zou zijn ontstaan vanwege spanningen onder de aanwezige
asielzoekers. Uiteindelijk zijn drie bewoners aangehouden. Twee van hen op verdenking van bedreiging, de derde verdachte is aangehouden voor vernieling. Omdat er enkele tientallen vluchtelingen betrokken waren bij de onenigheid, kwam de politie met zo’n vijftien wagens op het
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incident af aan de Wilhelminastraat. Daarnaast is ook een arrestatieteam en een ambulance ter
plaatse gekomen.’
Al met al lijkt de escalatie te zijn meegevallen, maar een incident als dit, hoe begrijpelijk vanuit
de traumatisch oorlogservaringen van de betrokkenen ook, doet het draagvlak onder de opvang
bij de buurtbewoners geen goed, net zomin als de overlast van rondhangende asielzoekers in de
wijk. Het duurt dan ook niet lang voordat extreemrechts zich laat gelden en de opvang van
vluchtelingen in de wijk Elden probeert tegen te houden. Vergeefs weliswaar, maar het
illustreert wel de verdeeldheid die er onder de bevolking heerst over het vluchtelingenvraagstuk.

Beleidsdiscussie Platform in laatste fase
Terwijl dit alles zich dus afspeelt in die ene novembermaand in Arnhem, maken de Platformleden zich op voor wat de laatste beleidsdiscussie van het jaar moet worden. De vergadering
staat gepland voor woensdagavond 9 december en de agenda kan nog door de voorzitter/secretaris vanuit huis worden opgesteld en verzonden. Maar tobbend met zijn blessure moet hij op de
vergadering zelf opnieuw verstek laten gaan. En dan wreekt zich waar hij al jarenlang voor
waarschuwde wanneer het bestuur om het een of andere reden even moet laten afweten: niemand van de leden is bereid om die avond te notuleren. Wellicht uit angst voor de verantwoordelijkheid (de notulen gaan ook naar het college en de gemeenteraad), misschien omdat ieder al
genoeg aan zijn hoofd heeft vanwege de eigen groepsactiviteiten. Feit is evenwel dat een gast op
die vergadering, Ramon Barends, partijgenoot van bestuurslid Johannes Kon (PSP92), uit nood
dan maar de pen grijpt om een verslag van de avond op te stellen, een verslag dat nadien
overigens niet meer verschijnt. Zo moeten de aanwezigen het maar doen met wat op die korte
bijeenkomst te berde wordt gebracht en is het eigenlijk geen wonder dat men akkoord gaat met
het voorstel van Bert Oostveen om een rustperiode van een half jaar in te stellen. Daarna zal
men een beslissing nemen over de toekomst van het Platform, zo luidt de afspraak. Bovendien
wordt afgesproken om gedurende die tijd ook geen gezamenlijke activiteiten en vergaderingen
in te plannen.
En ondanks het feit dat voorzitter Ed Bruinvis in een poging de discussie los te wrikken, de
leden nog het stuk Feiten en dilemma’s toestuurt, dat in een vorig hoofdstuk als DB-onderwerp
aan de orde kwam, blijft het stil vanuit de leden.
Bij Stichting Doca, waar het bestuur zich al jaren ergert aan het feit dat hun projectuitvoerder
steeds meer tijd moet steken in de voortgang van het Platform zonder dat andere leden taken
overnemen, is de maat vol. Als zelfs niet meer wordt gereageerd op de klemmende oproep van
de voorzitter om te reageren op een stuk over de toekomst van het Platform, dringt de vraag zich
op in hoeverre een bestuursfunctie bij het Platform nog zinvol is. En die overweging zal tot enkele ingrijpende besluiten leiden zoals we in een volgend hoofdstuk zullen zien.
Toch is niet alles wat daaraan voorafgaat negatief, want
Bert Oostveen van Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid brengt
op 20 november een ziekenbezoek aan de Platformvoorzitter en overhandigt hem een cadeaubon en een brief die hij
in samenspraak met de Platformleden heeft opgesteld:
‘Vandaag 20 november eindigt je dienstverband bij Doca
en ga je – volgens de regels van onze overheid – met pensioen. Althans, je gaat AOW ontvangen. Je vrienden van
het Platform Arnhem Mondiaal willen dit moment niet
onopgemerkt voorbij laten gaan.
Als medewerker van Doca heb je een groot aantal jaren
veel energie gestoken in het goed functioneren van het
Platform Arnhem Mondiaal. Dat deed je als voorzitter,
secretaris, als lid en vaak ook als trekker van werkgroepen.
Je doet dat op jouw manier:
- Gedegen en betrouwbaar;
- Zorgvuldig;
- Assertief (voor je eigen belangen resp. de belangen van de
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zaak waar het om gaat opkomen zonder anderen nodeloos te kwetsen);
- Altijd belangstellend en attent waar het mensen betreft.
Je vrienden van het PAM willen je zeer bedanken voor deze jarenlange inzet.
We wensen je Vrede en alle Goeds en nog vele gezonde jaren toe, met wat meer tijd voor jezelf
en je hobby’s.
Namens het Platform Arnhem Mondiaal, Bert Oostveen.’

Besluitvorming bij Stichting Doca
Uiteraard wordt deze geste door de Platformvoorzitter en door het Doca-bestuur op prijs gesteld
en de Platformleden worden dan ook middels een rondschrijven uitgebreid bedankt voor de uitgesproken waardering. Niettemin echter heeft de beleidsdiscussie bij Doca intussen vaste vorm
gekregen in het besluit om de vier criteria die van meet af aan het uitgangspunt voor het onderzoekswerk van de stichting zijn geweest – bijdrage aan daadwerkelijke en zichtbare maatschappelijk verandering, opwekken solidariteit, respons op de inzet en haalbaarheid zowel qua tijd als
financieel – scherper te bewaken. In een eerder hoofdstuk kwam al aan de orde dat deze vier
criteria bij het werk van de stichting losser werden gehanteerd dan wenselijk was vanuit het
standpunt dat maatschappelijke vooruitgang nu eenmaal tijd vraagt, net als de respons op en
solidariteit met de geboden inzet.
Maar de stichting ontkomt er niet meer aan om alle lopende projecten opnieuw – en nu definitief
– langs de meetlat te leggen. De consequenties van dit besluit zijn groot, niet alleen bijvoorbeeld
voor het landelijk Platform tegen Wapenhandel waar Doca al sinds 1991 deel van uitmaakt en
de maandelijkse publicaties voor verzorgt, maar vooral voor het Platform Arnhem Mondiaal,
zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien.

Hoofdstuk 31

Stichting Doca trekt zich terug uit Platform
Een van de projecten die tijdens de beleidsdiscussie bij Stichting Doca tegen het licht worden
gehouden is het maandelijks uitbrengen van de Info Arnhem Mondiaal. Deze informatiekrant
werd in 1993 opgezet als reactie op het mislukken van de oprichting van een vredescentrum in de stad. Primair bedoeld voor
de deelnemers aan die oprichtingsdiscussie, groeide het blad uit
tot hét medium in Arnhem op het gebied van lokaal vredes- en
ontwikkelingswerk. Met een aanvankelijke groei van het aantal
abonnees, bleek echter tevens dat de inhoudelijke inbreng van andere organisaties niet van de grond kwam. De krant kwam vooral
tegemoet aan de informatiewens van hen die zich geen abonnement op De Gelderlander konden permitteren, maar leidde niet
tot een collectief gedragen medium, een podium waarop discussie over vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking een
plaats zou krijgen, zoals Stichting Doca voor ogen stond bij de
opzet ervan. Gaandeweg daalde bovendien het aantal abonnees
met alle financiële consequenties van dien. Vandaar de rondzendbrief die op 27 december 2015 uitgaat aan de abonnees:
‘Voor u ligt het laatste nummer van de Info Arnhem Mondiaal.
Drieëntwintig jaar lang gaf onze stichting maandelijks deze krant uit voor de vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem. Het doel hiervan was drieledig. Allereerst diende de Info om
deze organisaties van actueel plaatselijk nieuws te voorzien op de terreinen vrede, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Vooral voor de lezers die zich
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geen abonnement op De Gelderlander konden permitteren, was dit een uitkomst, want de
berichtgeving uit dit dagblad maakte ongeveer de helft van de kopij uit.
Het tweede doel van de Info was het scheppen van naslagwerk. Vandaar dat ieder nummer was
voorzien van een index, die gaandeweg het kalenderjaar in omvang opliep tot aan het eind van
december een volledige index over de jaargang geboden werd. Om die reden hebben ontelbare
scholieren uit het basis- en voortgezet onderwijs in de afgelopen jaren via de Bibliotheek (die al
die jaren geabonneerd bleef op de Info) gebruik gemaakt van onze dienstverlening voor het
schrijven van scripties en opstellen.
Derde doelstelling ten slotte was het creëren van een bindmiddel. Dankzij het opnemen van
persberichten, oproepen en verslagen konden lezers van elkaars activiteiten kennisnemen en er
desgewenst aan deelnemen.
Aan alles komt echter een eind. Google heeft als geperfectioneerde zoekmachine een veel groter
bereik en daarmee oneindig veel meer mogelijkheden dan wij met onze Info ooit zouden kunnen
bewerkstelligen. Bovendien scheelt digitaal zoekwerk papier, een klacht die vaker tot ons kwam,
maar die het toch steeds aflegde tegen de voorkeur die veel lezers hadden voor een papieren
uitgave. Met een recyclepercentage van oud papier in Nederland van circa 95% leek ons dit argument ook niet zo urgent. Het feit echter dat Doca met ingang van 2016 een aantal van haar
activiteiten afbouwt om zo de handen vrij te krijgen voor enkele tijdrovende projecten, was voor
ons van doorslaggevend belang.
De trouwe lezers van het eerste uur onder jullie hebben met dit laatste nummer zo’n 12.000
pagina’s tot zich genomen. Voorwaar een prestatie!
Namens het bestuur van de stichting Doca wens ik jullie allen ter afsluiting veel goeds toe in
2016!’

Stichting Doca trekt zich terug uit Platformbestuur
Op het rondschrijven van de stichting dat 2015 het laatste jaar is waarin de Info Arnhem
Mondiaal verschijnt, komen slechts enkele reacties. Het zijn bedankjes van abonnees van buiten
het Platform voor de jarenlange inzet van Doca. Van de kant van het Platform echter blijven opnieuw reacties uit, hetgeen voor het Doca-bestuur de bevestiging is dat de inzet van de stichting
voor dit samenwerkingsverband trekken aan een dood
paard geworden is. In diezelfde decemberweek krijgt
namelijk een ander – mogelijk nog ingrijpender – besluit vorm: niet langer bestuurslid willen zijn van een
Platform waar het aan respons en medeverantwoordelijkheid ontbreekt. Ook hierover geeft een rondschrijven aan de Platformleden uitleg, een brief die op 24 december uitgaat, drie dagen eerder dus dan de rondzendbrief over het stopzetten van de Info Arnhem Mondiaal.
Beide besluiten zijn genomen op de Doca-vergadering
van 23 december 2015 zoals hieronder door Doca-lid
Ed Bruinvis toegelicht onder de kop ‘Stopzetting bestuurlijke en secretariële werkzaamheden Doca voor
het Platform’.
‘Beste mensen,
Doca is gisteren in vergadering bijeen geweest voor
een terugblik op onze werkzaamheden gedurende het
aflopende jaar en het opmaken van een werkplan voor
het nieuwe jaar.
Voor wat betreft onze inzet voor het Platform stellen we vast dat er geen verandering is
gekomen in de hoeveelheid werk die steeds weer op de schouders van onze stichting – in casu
mij – terecht komt.
Meermaals heb ik aangegeven dat Doca een oneven-redige hoeveelheid organisatorische arbeid
verricht voor het Platform en dat dit het Platform zeer kwetsbaar maakt.
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Bovendien is het Platform een vereniging en dat houdt in dat de leden verantwoordelijk zijn
voor de gang van zaken en dat het bestuur niets meer doet dan het coördineren van een en
ander.
In ons Platform is het precies andersom: het bestuur doet al het werk en de leden doen vrijwel
niets. Zelfs het notuleren van een vergadering is voor de meesten al te veel gevraagd waardoor
een dergelijke relatief eenvoudige klus telkens weer op dezelfde paar mensen neerkomt.
Bert Oostveen heeft in de vergadering van 9 december jl. nog eens benadrukt dat het niet vanzelfsprekend is dat ik na mijn formele pensionering per 20 november jl. het werk voor het Platform blijf doen zoals ik dat in de afgelopen jaren steeds heb gedaan.
Zelf heb ik in rondzendbrieven en mails bij jullie aangedrongen om te reageren op de vraag wat
nu van Doca aan inzet voor het Platform wordt verwacht. Ik heb niet één reactie van jullie mogen ontvangen.
We zijn in onze Doca-vergadering van gisteren tot de conclusie gekomen dat dit zo niet langer
kan. Het is hoog tijd dat jullie zelf verantwoordelijkheid nemen voor het agenderen en notuleren
van vergaderingen, het websitebeheer, het onderhouden van contacten met het gemeentebestuur, de archivering, de postbehandeling en het opmaken van het jaarverslag. Taken die altijd
maar weer door Doca werden uitgevoerd.
Omdat ik mij er bovendien bewust van ben dat het zinloos is om bestuurder te zijn van een vereniging waarvan de leden – op enkele uitzonderingen na – hun verantwoordelijkheid niet
nemen, leg ik mijn bestuursfuncties met ingang van 1 januari a.s. neer.
Met het Gelders Archief heb ik de afspraak om jaarlijks het Platformarchief aan te leveren, dus
dat zal ik dit jaar nog doen, maar dan wel voor het laatst. Datzelfde geldt voor het Millenniumarchief waarvan ik het overzicht net als de voorgaande jaren zal aanleveren bij de gemeenteraad en VNG-International (ook voor het laatst dus).
Bijgaand deel 14 van het Arnhem Mondiaal-boek waarvan de periode 1978-2003 (25 jaar) nu
beschreven is. Ook hiervoor geldt dat de respons van jullie kant op deze giga-klus altijd minimaal is geweest. Met Doca zullen we eerdaags besluiten hoe we aan deze geschiedschrijving
een bevredigend einde geven.
Alle goeds voor jullie in 2016.’

Stichting Doca trekt zich terug uit Platform
Het is een droevig schrijven dat de Doca-vertegenwoordiger annex voorzitter/secretaris van het
Platform Arnhem Mondiaal aan de Platformleden doet toekomen en opnieuw blijven de reacties
uit. Ook op deel 14 van het manuscript van het Arnhem Mondiaal-boek volgt geen respons.
Mogelijk aangeslagen door het besluit van Doca om het bestuurswerk te staken, maar misschien
ook in stilte verwachtend dat het Platform zelf toch geen lang leven meer beschoren is. Mocht
bij Doca evenwel de gedachte nog leven dat het werpen van de handdoek in de ring anderen tot
activiteit zal bewegen, dan komt men bij het bestuur bedrogen uit. Problematisch is wel dat er
nu maar één bestuurslid bij het Platform overblijft, namelijk Johannes Kon die namens Kerk en
Vrede samen met Bert Oostveen van Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid, tot de leden van het
eerste uur hoort. De Kamer van Koophandel wijst er in een gesprek dat de voorzitter Ed
Bruinvis op 22 december bij zijn uitschrijving als bestuurslid heeft, dat het voor het Platform
zaak is om zo snel mogelijk met een opvolger te komen, omdat één bestuurslid van een
vereniging formeel gesproken te weinig is. Maar het zal de lezer na het voorgaande niet verbazen dat niemand van het Platform zich als kandidaat voor een bestuursfunctie opgeeft. Het
wordt januari 2016 en Stichting Doca werkt zoals toegezegd het Platformarchief over 2015 bij
en maakt de documenten geschikt voor overdracht aan het Gelders Archief, een overdracht die
op 22 januari 2016 formeel plaatsvindt in het nieuwe gebouw van het Archief aan de Westervoortsedijk. Ook het Millenniumarchief over 2015 komt in deze januarimaand gereed en wordt
zoals in alle voorgaande jaren toegezonden aan het gemeentbestuur, de Platformleden en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Van de kant van college en raad, noch van de
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kant van de Platformleden komt een reactie op de toezending,
maar ook dat zal de lezer niet meer verbazen. De VNG uit echter
wel haar dankbaarheid door het overzicht op haar website te
plaatsen. Hetzelfde gebeurt met de uitgave ‘Millenniumactiviteiten in Arnhem 2000-2015’ die eveneens in januari door de stichting wordt geproduceerd. Het betreft een totaaloverzicht van
vijftien jaar Millenniumcampagne in deze stad en telt maar liefst
vierenzestig pagina’s. Van iedere actie is kort een beschrijving
gegeven en wordt vermeld onder welk van de acht Millenniumdoelen de betreffende inzet valt, in welke maand de activiteit
heeft plaatsgevonden en wie de contactpersonen zijn. De uitgave
is – samen met het verrichte archiefwerk over 2015 – voor Doca
de afronding van twintig jaar Platformwerk, waarvan negentien
jaar secretarisschap en vijftien jaar voorzitterschap. Ook daar
wijdt de stichting een rondschrijven aan, dat op 15 februari 2016
uitgaat aan de Platformleden:
‘Beste mensen,
In dit nieuwe jaar zijn door Doca de volgende activiteiten voor het Platform verricht:
- Platformarchief over 2015 opgemaakt (6 januari)
- Millenniumarchief over 2015 opgemaakt (13 januari)
- Platformarchief 2015 overgedragen aan het Gelders Archief (22 januari)
- Supplement Millenniumactiviteiten in Arnhem in 2015 uitgebracht (30 januari)
- Overzicht Millenniumactiviteiten in Arnhem 2000-2015 uitgebracht (3 februari)
In mijn rondschrijven van 24 december heb ik al aangegeven dat de respons op ons werk voor het Platform
van jullie kant frustrerend gering is, dus ik ga nu niet
opnieuw op de noodzaak van respons hameren. Ik wil
nog wel wijzen op het feit dat Johannes het Millenniumrapport 2000-2015 gebruikt heeft in zijn poging
mensen buiten het Platform enthousiast te krijgen voor
de post-Millenniumcampagne en dat de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) het rapport op
haar website heeft gezet. Blijkbaar wordt daar dus wel
de waarde van de gedane klus ingezien.
Inmiddels heb ik overleg gehad met mijn bestuursleden bij Doca over het gebrek aan belangstelling van
jullie kant (en de kant van het gemeentebestuur en
andere organisaties in de stad) voor onze inzet. Hun
conclusie luidt dat het geen zin heeft om nog verder
tijd en energie in het Platformwerk te steken als het
zulk eenrichtingsverkeer is.
Ik sluit me bij die conclusie aan en meld jullie bij
dezen dan ook dat Doca zich met ingang van heden na
twintig jaar inzet uit het Platform terugtrekt.
Het ga jullie goed.’

Hoe verder?
Het is opnieuw een treurigstemmend document dat de stichting rondstuurt. Er spreekt de nodige
frustratie uit, maar ernstiger is dat er daarna geen weg terug meer is. Het Platform loopt op zijn
laatste benen, zoveel is wel duidelijk. En zonder een voorzitter annex secretaris die jarenlang het
leeuwendeel van de dagelijkse werkzaamheden voor zijn rekening heeft genomen, is het samenwerkingsverband stuurloos geworden. En – zoals eerder aangegeven – vanwege het ontbreken
van opvolging is het Platform ten dode opgeschreven. Uiteraard zijn er meer factoren die tot deArnhem Mondiaal
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ze impasse hebben geleid, zoals de gevorderde leeftijd van een aantal vertegenwoordigers en het
gebrek aan jongeren die in de voetsporen zouden kunnen treden van wat door de verschillende
Platformorganisaties is bereikt. Maar ook is aangegeven dat de uitgespeelde rol van het Platform een teken des tijds is. Zoals de Stichting Arnhem-Lima enkele maanden eerder tot opheffing besloot, de Werkgroep Arnhem-Tibet en de stichting Internationale Jeugduitwisseling (IJU)
al eerder hun inzet staakten en zoals Amnesty Arnhem tot agendalid verworden is. Zelfs het
organiseren van de jaarlijkse fakkeltocht ter gelegenheid van de Dag van de Rechten van de
Mens op 10 december te veel werk is geworden voor de Arnhemse afdeling van deze wereldwijd actieve mensenrechtenorganisatie. En zo hikt ook het Platform tegen de toekomst aan en is
het een kwestie van tijd geworden voordat ook deze organisatie na dertig jaar tot opheffing
besluit, zoals we in het volgende en laatste hoofdstuk van dit boek zullen zien.

Hoofdstuk 32

Pl atform Arnhem Mondiaal heft zich op
Het voorstel van Bert Oostveen van de Vredes-werkgroep Arnhem-Zuid, gedaan in de Platformvergadering van 9 december, om een soort radiostilte van een half jaar in te lassen en dan pas tot
het al of niet opheffen van het Platform te komen, wordt door de leden geaccepteerd. En dus
gebeurt er tot september 2016 niets in Platformverband.
Dat geldt niet voor Stichting Doca, want het is onderhand een ritueel geworden dat de stichting
in de eerste twee maanden van een nieuw jaar het Platformarchief opmaakt en de documenten
geschikt maakt voor overdracht aan het Gelders Archief zoals tien jaar eerder met deze instantie
is afgesproken.
De teleurstelling die uit de paar rondzendbrieven van
Stichting Doca spreekt kan echter moeilijk wervend
worden genoemd en het kan dan ook eigenlijk geen
verbazing wekken dat ook op het besluit om uit het
Platform te stappen geen inhoudelijke reacties komen.
Het door de stichting uitgebrachte overzicht van vijftien jaar Millenniumactiviteiten in Arnhem leidt er
nog wel toe dat de Platformleden Bert Oostveen en
Johannes Kon contact met elkaar opnemen met de
vraag of de Millenniumdoelen-nieuwe stijl (20162030) misschien toch niet een aanknopingspunt kunnen vormen voor verdere Platforminzet, zo blijkt uit
een e-mail van 5 februari 2016:
‘Beste mensen,
Recent heeft de stichting Doca een indrukwekkend document van 64! pagina's uitgebracht,
waarin opgesomd staat, wat er tussen 2000 en 2015 in Arnhem toch is gedaan om de 8 Millenniumdoelen van de VN en dus Nederland (en waar mogelijk gemeente Arnhem) te verwezenlijken door particuliere initiatieven vooral en de overheid.
Inmiddels zijn er nieuwe doelen geformuleerd (post-millennium). Gaat Arnhem daarmee wat
doen? Vandaar een vraag aan de initiator van Arnhem Millenniumgemeente om te brainstormen over vervolg.
Platform Arnhem Mondiaal vraagt hierbij - via verschillende kanalen - mensen van toen en nu
te willen brainstormen over: hoe verder?
Bij een positieve reactie prikken we een datum ‘en petit comité’. Denkbaar is later een gesprek
met een medewerker van VNG afdeling International, die enthousiast was over de ‘opbrengst in
Arnhem’. Daar staat het overzicht inmiddels in ieder geval prominent op haar website. Nu in
Arnhem nog!
Arnhem Mondiaal
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Contact met de verantwoordelijke, nieuwe medewerker bij gemeente Arnhem is uiteraard ook
urgent.
Graag reactie binnen 14 dagen.’
Vanuit het Platform reageert alleen EcoVrede door in te stemmen met een brainstormbijeenkomst, maar omdat verder niets meer met het idee wordt ondernomen, sterft het een vroege
dood.
In juni volgt daarop het voorstel van Johannes Kon aan Bert Oostveen en Ed Bruinvis (hoewel
al enkele maanden eerder uit het Platform getreden, zoals we zagen) om – eventueel in aanwezigheid van de voormalige leden Henny Beijer en Kees Tinga – tot een bijeenkomst te komen
met het doel om het Platform ‘definitief in slaap te brengen’ zoals hij dat in zijn rondzendmail
van 6 juni 2016 met galgenhumor noemt. Deze bijeenkomst zal door agendaproblemen en vakanties evenmin plaatshebben en wanneer de maand september aanbreekt, is het voor Platformbestuurder Johannes Kon duidelijk dat opheffing van het Platform eigenlijk nog maar de enige
optie is. Daarmee wordt echter de uitslag van de in het Platform gehouden enquête van een half
jaar eerder genegeerd, want daarin spraken de leden zich juist uit voor het intact houden van het
Platform.

Laatste Platformvergadering
Het voorstel om tot formele opheffing van het Platform over te gaan wordt niettemin in een
rondzendmail van 6 september 2016 aan de leden gedaan en wanneer zij op 22 september bijeenkomen – voor de gelegenheid in lunchroom Kuifje’s Corner in de binnenstad van Arnhem –
zijn zes van de acht overgebleven leden aanwezig (alleen Wim Sweers van Stichting Grondvest
en Gerda van der Sluijs van Oxfam Novib/Unesco-Arnhem ontbreken) en wordt het besluit tot
opheffing unaniem genomen.
Johannes Kon – het enig overgebleven bestuurslid – stelt het verslag op waarin het volgende te
lezen valt na punt 1 (opening, post en mededelingen):
‘2. Besluit tot formele opheffing van de vereniging Platform Arnhem Mondiaal.
In de uitnodiging staat vermeld, dat 2/3 van de leden aanwezig dient te zijn om rechtsgeldige
besluiten te kunnen nemen. Aan dit criterium wordt met 6 stemgerechtigden voldaan.
Na een korte terugblik op 30 jaar bestaan; het constateren van een door de jaren heen afkalvend politiek draagvlak voor deze formele gemeentelijke adviescommissie; de mislukking de
nieuwe Millenniumdoelen van de VN (2015-2030) in Arnhem afdoende vorm te geven; het
ontbreken van een slagvaardig en daadkrachtig bestuur, besluiten de afgevaardigden / leden
unaniem de vereniging Platform Arnhem Mondiaal met on-middellijke ingang op te heffen.
Van dit feit worden zo snel mogelijk de Kamer van Koophan-del en de gemeente Arnhem in
kennis gesteld.
De ANBI-verklaring wordt door de KvK bij de belasting-dienst opgeheven. Wellicht moet de
opheffing ter visie wor-den gelegd.
De agendaleden van PAM: Amnesty International afdeling Arnhem en Milieudefensie Arnhem
worden van dit besluit op de hoogte gebracht.
De fungerend penningmeester is gehouden de bankrekening bij de Triodos-bank op te heffen,
nadat al eerder het contract met Antenna te Nijmegen voor het onderhoud van de website van
het PAM was opgezegd.
3. Rondvraag
Will Bijloo meldt dat er woensdag 12 oktober weer een inloopochtend is in Kronenburg van
10.00 - 11.30 uur op Croydonplein 388. Ieder is welkom.
Bert Oostveen vraagt, of Geert Visser - Historische Kring Elden / gemeenteambtenaar - iets zou
weten over de geschiedenis van Malburgen West. Voorzitter bevestigt dat vermoeden.
Bert Oostveen hoopt dat het reeds door Ed Bruinvis in 14 losse delen geproduceerde geschiedenisverhaal van het PAM bewaard kan blijven.
4. Sluiting
Met een geheven glas en een opgeheven hoofd wordt 30 jaar gezamenlijke geschiedenis van het
vredes- en ontwikkelingswerk vanuit het particulier initiatief afgesloten.’
Arnhem Mondiaal
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Nawoord
Met de weergave van de opheffingsbijeenkomst van het Platform Arnhem Mondiaal op 22
september 2016 zou het verhaal over veertig jaar samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem verteld kunnen zijn. De vraag of de leden elkaar ooit nog weer in organisatorisch verband zullen treffen of dat netwerken van heel andere aard in Arnhem rond deze
twee mondiale vraagstukken zullen ontstaan, kan op dit moment en op deze plek niet worden
beantwoord. De tijd zal dat moeten leren, hooguit kan de hoop daartoe worden uitgesproken.
Toch zou dit nawoord niet volledig zijn zonder te wijzen op de datum van 7 juli 2017. Nog geen
jaar nadat het Platform zichzelf heeft opgeheven, wordt namelijk op deze dag tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties in New York, een wereldwijd verbod op kernwapens van kracht.
Het besluit dat door meer dan tweederde van de leden wordt genomen, brengt vredesorganisatie
PAX in een jubelstemming. Nog diezelfde dag brengt zij onder de kop ‘PAX blij met wereldwijd
kernwapenverbod’ het volgende persbericht uit:
‘Het laatste massavernietigingswapen dat nog niet illegaal was, is vandaag verboden. ‘Het is
een historische dag’, zegt Krista van Velzen, campagneleider van PAX.
De vredesorganisatie is aanwezig bij de onderhandelingen in de Verenigde Naties in New
York. ‘PAX speelde een leidende rol bij de totstandkoming van dit internationale verdrag. En
om nu in aanwezigheid van zoveel staten, Ngo’s
en overlevenden uit bijvoorbeeld Hiroshima, de
voorzitter te horen zeggen dat het internationale verdrag is aangenomen, is onbeschrijfelijk.
De blijdschap is voelbaar.’
Het verbod op kernwapens wordt breed gedragen. Tweederde van alle landen ter wereld onderhandelden de afgelopen weken bij de Verenigde Naties in New York over de verdragstekst die kernwapens verbiedt. Nederland was als
enige NAVO-land bij de drie weken durende onderhandelingen aanwezig. Op het laatste moment riep ons land geheel onverwachts op tot een stemming, dit terwijl de VN-zaal op het punt
stond om de tekst van het verdrag met consensus aan te nemen. ‘De Nederlandse regering zegt
altijd voor een kernwapenvrije wereld te zijn, maar laat het afweten als de eerste grote stap
wordt gezet’, reageert Van Velzen verontwaardigd. Sterker nog, met de oproep voor een stemming lijkt Nederland het proces om te komen tot een verbod te willen dwarsbomen. Stemmen
over de vraag of inhumane massavernietigingswapens verboden moeten worden, was nergens
voor nodig, omdat er al consensus was. Nederland was het enige land van alle op dat moment
124 aanwezige staten dat tegen stemde. 122 staten, waaronder de Europese staten Oostenrijk,
Zwitserland, Zweden, Ierland, Cyprus, Malta, Moldavië, San Marino, Liechtenstein en Vaticaanstad steunden het verbod wel. Terwijl de meerderheid van de wereld op het punt staat
kernwapens eens en voor altijd te verbieden, laat Nederland het op een schandalige manier afweten. De loyaliteit aan de Amerikaanse regering lijkt groter dan de wens om te komen tot een
wereld zonder kernwapens.’
Duidelijk signaal
Kernwapenstaten bepalen al decennia het langzame tempo tot ontwapening en zijn zelfs bezig
met modernisering van hun kernwapenarsenaal. Meer dan 120 landen in New York hebben nu
laten weten dat het genoeg is. Van Velzen: ‘Gezien de afschuwelijke humanitaire gevolgen van
kernwapens zou geen enkel land het recht moeten hebben om deze wapens te ontwikkelen, te bezitten, laat staan te gebruiken. Het verdrag waarin dit nu is vastgelegd, is een duidelijk signaal
aan de negen kernwapenstaten en hun bondgenoten dat het hoog tijd is serieus werk te maken
van nucleaire ontwapening.’
Het verdrag verbiedt elke vorm van assistentie. Vele staten gaven aan dat financiële investeringen in kernwapenproducenten ook een vorm van assistentie is. PAX leidt al jaren een interArnhem Mondiaal
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nationale campagne tegen dergelijke investeringen. De vredesorganisatie verwacht dat de stigmatiserende werking van dit verdrag zal leiden tot minder investeringen in producenten van
kernwapens.
Toekomstige regering
Nederland heeft nu in New York nee gezegd. Het is aan de toekomstige regering om een volgende stap te zetten. Aansluiten bij het verdrag is nog steeds mogelijk. Recent onderzoek van het
Rode Kruis heeft aangetoond dat 85% van de Nederlandse bevolking vindt dat Nederland het
internationaal verbod op kernwapens moet ondertekenen. Van de partijen die nu in gesprek zijn
over een coalitie hebben zowel ChristenUnie als D66 aangegeven voorstander te zijn van een
verbod op kernwapens. Het CDA heeft namens een meerderheid van de Tweede Kamer een brief
aan het Amerikaans congres bezorgd met het verzoek geen nieuwe kernwapens in Nederland te
plaatsen. Samen kunnen zij het verbod alsnog als onderhandelingspunt inbrengen bij de formatie.’
Ondanks de bijzondere rol die Nederland zich op het laatste moment toe-eigende, is PAX blij
dat het verbod na een proces van 72 jaar en vele intense onderhandelingen er nu eindelijk is gekomen.’
De werkelijkheid van alledag gebiedt te zeggen dat het nog wel even zal duren voordat kernwapens daadwerkelijk de wereld uit zijn. De negen kernmachten in de wereld (Rusland, de Verenigde Staten, China, India, Pakistan, Israël, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en recentelijk
Noord-Korea) zullen zeker geen haast maken met het ontmantelen van hun met veel geld en
moeite verkregen kernraketten omdat het bezit ervan hun machtspositie in de wereld bepaalt.
Maar net als met het bezit en gebruik van biologische en chemische wapens – waarbij het bereiken van een internationaal verbod ook een lange weg was – brengen landen die het VN-verbod
op kernwapens negeren, zichzelf in diskrediet.
Het succes van deze VN-bijeenkomst zal de voormalige Platformleden ongetwijfeld met vreugde hebben vervuld. Waren het immers niet juist kernwapens die de leden van het eerste uur bij
elkaar brachten? En waren het niet de in latere jaren de door het Platform ondersteunde
campagnes als Arnhem en de moderne oorlog, Mayors for Peace en Teken tegen Kernwapens
die – zij het met wisselend succes – de gevaren van een nucleair conflict onder de aandacht van
het Arnhemse publiek brachten?
Het vredes- en ontwikkelingswerk zoals vier decennia lang door ondermeer de leden van de
Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen en het latere Platform Arnhem Mondiaal is gepraktiseerd, kan zich om die reden eigenlijk geen betere afsluiting wensen.

Arnhem, voorjaar 2019
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Bronnen
Agenda’s en notulen vergaderingen Platform Arnhem Mondiaal 2000 - 2016
Agenda’s en notulen vergaderingen Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen 1981 - 1989
Agenda’s en notulen vergaderingen Platform Vrede en Ontwikkeling 1987 - 1999
Akzo en de ethanol-affaire – Stichting Doca, 1991
Arnhem en de moderne oorlog – Gemeente Arnhem, 1985
Correspondentie en e-mailverkeer Platform Arnhem Mondiaal 2000 - 2016
Correspondentie Platform Vrede en Ontwikkeling 1987 - 1999
Correspondentie Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen 1981 - 1989

De counterstrategie van Shell met betrekking tot apartheid – Stichting Doca, 1987
De Dienst; de BVD van binnenuit – Frits Hoekstra, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2012
De 21 november demonstranten; wie zijn ze en wat willen ze? – Ben Schennink, Ton Bertrand,
Hans Fun, Uitgeverij Jan Mets, Soest 1982
De Zuid-Afrika motie in de gemeenteraad van Arnhem – Stichting Doca, 1988
Drie bezwaarschriften tegen Billiton – Stichting Doca, 1988
Een vredescentrum in Arnhem? – Stichting Doca, 1993
Frontdienst; de BVD in de Koude Oorlog – Dick Engelen, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2007
Geschiedenis van STIOC – Raad van Kerken Arnhem, 2015
Hollanditis; Nederland en het kernwapendebat 1977 - 1987 – Remco van Diepen, Uitgeverij
Bert Bakker, Amsterdam, 2004
IKV 1966 - 2006: veertig jaar mobiliseren voor vrede – Dion van den Berg (red.), IKV, Den
Haag, 2006
In dienst van de BVD; spionage en contraspionage in Nederland – Frits Hoekstra, Uitgeverij
Boom, Amsterdam, 2004
Info Arnhem Duurzaam 1999 - 2004 – Stichting Doca
Info Arnhem Mondiaal 1999 - 2015 – Stichting Doca
Info Vredes- en Ontwikkelingswerk 1993 - 1998 – Stichting Doca
Informatieboekje Platform voor Vrede, Ontwikkeling, Mensenrechten en Mondiale
Milieuvraagstukken, 1999
Informatieboekje Platform Arnhem Mondiaal 2001
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Jaarverslagen Platform Arnhem Mondiaal 2004 - 2014
Kernwapens Nederland uit! – Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties, Stadsdrukkerij
Arnhem, 1981
Lessen in ontwikkeling – Hans Suurmond, Stichting Arnhem-Lima, 2014
Lokale Duurzaamheidsspiegel 1999 – Werkgroep Arnhem Duurzaam
Lokale Duurzaamheidsspiegel 2000 – Werkgroep Arnhem Duurzaam
Lokale Duurzaamheidsspiegel 2001 – Werkgroep Arnhem Duurzaam
Lokale Duurzaamheidsspiegel 2002 – Werkgroep Arnhem Duurzaam

Luchtvervuiling door de Hollandsche Metallurgische Industrie Billiton te Arnhem –
Stichting Doca, 1987
Mensen van goede wil; Pax Christi 1948 - 2013 – Maarten van den Bos, Wereldbibliotheek,
Amsterdam, 2015
Millenniumactiviteiten in Arnhem 2000 - 2008 – Stichting Doca, 2009
Millenniumactiviteiten in Arnhem 2000 - 2012 – Stichting Doca, 2013
Millenniumactiviteiten in Arnhem 2000 - 2015 – Stichting Doca, 2016
Militaire productie bij Akzo Nobel – Stichting Doca, 1994
Militaire productie in de regio Arnhem en duurzame ontwikkeling – Werkgroep Arnhem
Duurzaam, 2002
Multinationals in Arnhem – Ed Bruinvis, Uitgeverij Tegendruk, Arnhem, 1989
Nederland zegt ‘Nee’ – Amsterdams Fotografenkollektief, Uitgeverij Heiermann & Co,
Amsterdam, 1981
1987 - 2011 Arnhem & Gera: 25 jaar verbonden in vriendschap / 25 Jahre verbunden in
Freundschaft - Stichting Jumelages Arnhem, 2012
Nieuwe procedures tegen Billiton – Stichting Doca, 1990
Nieuwsbrieven SAV 1983 - 1989 – Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen
Over de Muur (de DDR, de Nederlandse kerken en de vredesbeweging) – Beatrice de Graaf,
Uitgeverij Boom, Meppel, 2004
Parels van de zandvlakte, twintig jaar contact tussen Arnhem en Lima – Hans Suurmond (red.),
Uitgeverij Kontrast, Oosterbeek, 2009
Persberichten PAX 1997 - 2017
Persberichten Platform Arnhem Mondiaal 2000 - 2015
Supplementen Millenniumactiviteiten in Arnhem 2009 - 2015 – Stichting Doca
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Te Wapen – Mient Jan Faber, Uitgeverij Van Stockum Boekverkopers, Den Haag, 2011
Vijftien jaar werken aan vredeseducatie op Fort De Bilt – Stichting Vredeseducatie, 2014
Vredespolitiek. IKV-voorstellen voor Oost-West, Noord-Zuid en ontwapening - Mient Jan
Faber e.a., De Horstink, Amersfoort, 1985
Vredesprogramma – Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen, Arnhem, 1983
Vooruitgeschoven spionnen – Mient Jan Faber, Uitgeverij Spectrum, Utrecht, 2007
Wie niet weg is, is gezien – De Rode Oortjes, Uitgeverij Ravijn, Amsterdam, 1993
De Zuid-Afrika motie in de gemeenteraad van Arnhem – Stichting Doca, Arnhem, 1988
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Over de auteur
Ed Bruinvis (Haarlem, 1950) groeide op in het rivierengebied en combineerde zijn opleiding tot
tekenleraar aan de Academie voor Beelden Kunsten te Arnhem met een studie normatieve
maatschappijleer bij professor Harry Hoefnagels aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Sindsdien is hij werkzaam geweest in het vredes- en ontwikkelingswerk (Stichting Doca,
Platform Arnhem Mondiaal en landelijk Platform tegen Wapenhandel).
Zijn eerste publicatie, Multinationals in Arnhem (uitgeverij Tegendruk, Arnhem), dateert uit
1989 en biedt een inventarisatie van ondernemingen die zowel over een vestiging in Arnhem
beschikken als in een of meer ontwikkelingslanden. De studie toonde aan dat die bedrijven zich
zonder uitzondering schuldig maken of hebben gemaakt aan milieuvervuiling, wapenhandel,
steun aan dictaturen, uitbuiting van personeel en/of frauduleus beleid.
Met de oprichting van de stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca) in het najaar van 1989
werd een vervolg geven aan deze studie op deelterreinen en werden procedures gevoerd tegen
Arnhemse bedrijven als Billiton, BASF en Akzo Nobel die zich schuldig maakten aan
plaatselijke milieuvervuiling. In 1994 werd een publicatie uitgebracht over de rol van het
Arnhemse chemiebedrijf Akzo Nobel in de internationale wapenhandel (Militaire productie bij
Akzo Nobel).
In de jaren die volgden werden met grote regelmaat publicaties verzorgd over het vredes- en
ontwikkelingswerk in Arnhem, de VN-Millenniumcampagne, de aanschaf van de Joint Strike
Fighter als opvolger van de F-16, de Nederlandse wapenexport enzovoort.
In 1998 werd in samenwerking met het Onderzoeksburo Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
(OBIV) te Nijmegen het boek Operatie Homerus uitgebracht (Uitgeverij Papieren Tijger,
Breda). Het boek biedt een reconstructie van de undercover-activiteiten van een agent-provocateur van de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst. In datzelfde jaar kwam, eveneens bij
Papieren Tijger in Breda, het boek Nederlandse wapenhandel in de jaren 90 uit, dat in samenwerking werd geschreven met het landelijk Platform tegen Wapenhandel.
In 2006 werd met schrijven begonnen aan het boek Arnhem Mondiaal over veertig jaar samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem. Het boek dat digitaal wordt uitgebracht door Stichting Doca, beoogt een standaardwerk te zijn over het Arnhemse vredes- en
ontwikkelingswerk in de periode 1976 - 2016.
Naast onderzoekswerk schrijft Bruinvis poëzie, proza en columns. In 2008 kwam de dichtbundel Rivierklei uit bij Uitgeverij Kontrast in Oosterbeek, in 2010 gevolgd door de verhalenbundel Open op zondag, eveneens uitgeven bij Kontrast. Bij dezelfde uitgever verschenen
vervolgens in 2014 de verhalenbundel Het terras, de dichtbundel De Muze (2015) en in 2017 de
novelle Angelie. In 2019 zag de dichtbundel Vage klachten het licht bij Kontrast.
De columns van Ed Bruinvis verschijnen sinds 2010 maandelijks op de website van het kunsten cultuurpodium Arnhem aan Zee: www.arnhemaanzee.nl.
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