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ARNHEM – Huizenrijen rijgen zich aaneen in de –sterk verkleurde– Arnhemse wijk Klarendal. Klarendal is een van de veertig probleemwijken die toenmalig minister Vogelaar 
tot „prachtwijk” wilde maken door er extra in te investeren. Kerkelijke mensen wonen er in de vanouds rooms-katholieke wijk nauwelijks meer, zegt een bewoner. „Ik zou 
tenminste niet weten wie hier nog naar de kerk gaat.”   Foto RD, Henk Visscher

Een nieuwe vraag 
voor veel gemeenten
Cees-Jan Smits

NIJMEGEN – De Protestantse 
Kerk in Nederland (PKN) is 
„bovengemiddeld” betrokken 
op aandachtswijken. Maar dat 
is geen reden om achterover te 
gaan leunen, benadrukt onder-
zoekster drs. Sylvia Grevel.

Namens onderzoeksbureau  
Kaski onderzocht Grevel (45) in 
opdracht van Kerk in Actie, de 
diaconale tak van de Protestant-
se Kerk, een halfjaar lang twaalf 
aandachtswijken om te zien welk 
werk de religieuze instanties er 
verrichten. 

Eigenlijk was de voor de PKN 
redelijk goede uitkomst een on-
verwachte opsteker, zegt de on-
derzoekster. „De aanleiding voor 
het onderzoek was dat de PKN 
bij een vooronderzoek in de Arn-
hemse wijk Klarendal juist níét 
veel bleek te doen. Daar schrok-
ken ze van. Men vroeg zich af 
hoe het elders zou zijn.”

Dat bleek mee te vallen. „De 
conclusie lijkt gerechtvaardigd 
dat de Protestantse Kerk een bo-
vengemiddelde bijdrage levert 
aan de leefbaarheid in pracht-
wijken”, zo zegt het vandaag 
gepresenteerde rapport ”Zwakte 
als kracht”. Maar wat is „boven-
gemiddeld”? Het onderzoek was 
niet kwantitatief, dus het gaat 
niet zozeer om cijfers, zegt Gre-
vel. „Het gaat om de algehele 
indruk die ik kreeg nadat ik alle 
organisaties in de wijken had on-
derzocht.”

Op zich was het te verwachten 
dat de PKN als grootste kerkver-
band na de Rooms-Katholieke 
Kerk het goed zou doen. „Maar 
je weet het niet zolang je geen 
onderzoek hebt gedaan: zie de 
resultaten van het onderzoek in 
Klarendal.”

Maar het rapport is er vooral 
niet om nu achterover te gaan 
leunen, haast Grevel zich te zeg-
gen. „Het rapport zal een zeer 
belangrijk beleidsvoorbereidend 
stuk voor diaconieën worden. 
Het werk in de prachtwijken 
wordt een nieuw speerpunt en 
dit onderzoek moet daar een 
goede basis voor zijn.”

Een opvallende uitkomst is dat 
wijkmanagers –aanspreekpunt 
waar het gaat om de leefbaar-
heid van de wijk– soms aangeven 
dat er wel budget voor kerken is, 
maar dat die er niet om komen. 
Tegelijk zeggen lokale gemeen-
ten het niet als hun taak te zien 
om kerken te betrekken bij het 
„transformeren” van een wijk. 
Kan een kerk nu wel of niet aan-
kloppen om subsidie? „Formeel 
staat er niets in de weg. Maar 
voor veel gemeenten is het een 
nieuwe vraag. Men is het niet ge-
wend dat kerken om geld vragen 
voor maatschappelijk werk.

De uitkomst van een verzoek 
is ook sterk afhankelijk van de 
heersende politieke cultuur. In 
het rode Groningen gaat het wat 
moeilijker dan in bijvoorbeeld 
Almere.”
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„Geef mij maar Klèrendoal, dat is mooier dan Arnhem-Zuid”
Jan van ’t Hul

Reportage

ARNHEM – Echte Arnhem-
mers houden van Klarendal. 
En echte Klarendallers hou-
den van hun wijk. Ze heb-
ben zelfs een liedje over hun 
buurt bedacht: „Geef mij maar 
Klèrendoal, dat is mooier dan 
Arnhem-Zuid.”

Maandagmiddag. Klarendal 
koestert zich in een vroege 
voorjaarszon. Huizenrijen 
rijgen zich aaneen. Overal 
voordeuren, brievenbussen en 
huisnummers. Onafzienbare 
rijen. Traag komt de midden-
stand op gang.

Veel klinkerstraatjes stijgen 
of dalen. In de Sumatrastraat is 

een schilder aan het werk. 
Hij woont niet in Klarendal, 
maar, zegt hij vanaf zijn lad-
der: „Ik zou hier best kunnen 
wonen.”

De kerk van Sint-Jan de Doper 
zit op slot. Zo te zien zit zij 
meestal op slot. Maar volgens 
het bordje bij de grote deu-
ren is er elke zondagochtend 
H.mis, om 10.00 uur.

In het voormalige pastoors-
huis naast de Sint-Jan zit onder 
meer de rooms-katholieke Vin-
centiusvereniging. Iemand van 
Vincentius doet de deur open, 
maar blijkt niet te weten hoe 
het met de parochie gaat.

Albert, de beheerder van het 
rooms-katholieke inloopcen-
trum De Wijngaard aan de Van 
Sligtenhorststraat, weet meer: 
„Klarendal is van oudsher 

een rooms-katholieke buurt. 
Maar de afgelopen twintig 
jaar is het geloof hier wel zo’n 
beetje verdwenen. Klarendal 
is veranderd. We hebben hier 
van alles gehad, van criminelen 
tot drugsdealers, maar de wijk 
heeft dat hele spul nogal hard-
handig de buurt uitgejaagd.”

Albert woont met plezier in 
Klarendal, hoewel de meeste 
authentieke Klarendallers 
zijn weggetrokken. „Er zit nu 
vooral import.”

Een allochtone vrouw met 
een hoofddoek en een wandel-
wagen daalt de Willemsstraat 
af. Ze weet niets, en ze wil 
zeker niets zeggen.

Fietsenmaker Marien van 
Hoof aan de Verlengde Hof-
straat vindt Klarendal een 
prima wijk. Er wonen alleen 

wel veel mensen met een mini-
muminkomen, denkt hij. „Dat 
is niet goed voor het aanzien 
van een buurt.” Kerkelijke 
mensen wonen er nauwelijks 
meer, schat hij in. „Ik zou ten-
minste niet weten wie hier nog 
naar de kerk gaat.”

Klarendal staat bekend als 
een unieke Arnhemse volks-
wijk, niet alleen vanwege een 
tamelijk roerige geschiedenis, 
maar zeker ook vanwege zijn 
ligging: aan de rand van het 
oudste en mooiste park van de 
stad, Klarenbeek geheten.

Van oudsher waren veel 
bewoners rooms-katholiek. Er 
woonden dientengevolge rela-
tief veel gezinnen met veel kin-
deren. Klarendal is nu een van 
de veertig probleemwijken die 
toenmalig minister Vogelaar 

tot ”prachtwijk” wilde maken 
door er extra in te investeren.

In de zomer van 2007 voerde 
onderzoeksbureau Kaski –in 
opdracht van de NCRV en Kerk 
in Actie– een onderzoek uit 
onder de titel ”Geloven in Kla-
rendal”. De uitkomst was: „In 
Klarendal leven geloofsgemeen-
schappen van diverse pluimage 
langs elkaar heen. Het belang 
van samenwerking wordt met 
de mond wel beleden, maar 
in de praktijk komt er weinig 
van terecht. Ook de burgerlijke 
gemeente geeft niet tot nau-
welijks thuis als het gaat om 
samenwerking met religieuze 
instellingen.”

De afgelopen jaren is er in 
Klarendal hard gewerkt om 
het imago van de buurt op te 
poetsen. Dat begint nu zijn 

vruchten af te werpen. Wijkbe-
woner Ron schrijft op internet: 
„In 2002 waren we een baby. 
In 2004 konden we lopen. En 
nu is de buurt acht jaar oud. 
We kunnen veel zelf, maar we 
hebben nog wel ondersteuning 
nodig.”

Aan de Klarendalseweg zijn 
veel coffeeshops en leegstaande 
en verpauperde panden ver-
bouwd tot modewinkels en 
ateliers. Aan de Marten van 
Rossumstraat heeft een ”Poli-
tiehuiskamer” zich gevestigd in 
een voormalige coffeeshop.

Op Klarendalseweg 171 zit 
Villa Klarendal, een christelijke 
wijkgemeenschap, ontstaan uit 
werk van Youth for Christ. Pro-
jectleider Rick Jansen zegt dat 
de gemeenschap wil werken 
aan een betere leefbaarheid 

binnen de wijk, waarbij zijn 
mensen iets willen uitstralen 
van het leven van Jezus. In de 
villa kunnen buurtbewoners 
deelnemen aan computerles, 
aan koffieochtenden of aan 
de meidenclub. Jansen: „We 
doen niet aan verkondiging, 
maar we willen in de gewone 
dingen van het leven een brug 
slaan naar het geloof in Jezus. 
We willen God, zeg maar, de 
ruimte geven om Zijn werk te 
doen.”

Aan de Hommelseweg zit 
een winkelier op een krukje 
voor zijn zaak. Wat betekent 
de kerk voor hem? Hij schudt 
zijn hoofd. Dan iets anders: 
Waar kun je een Klarendaller 
’s nachts voor wakker maken? 
Hij weet het wel: „Voor voetbal-
len en voor bier.”

kERk-zijN iN EEN pRAcHtwijk
„prachtwijken” noemt het kaskirapport ze, in navol-
ging van oud-minister Vogelaar. Een halfjaar lang 
onderzocht drs. Sylvia Grevel de kerkelijke presentie 
in deze aandachtswijken.

„Een klarendaller 
kun je wakker  
maken voor voet-
ballen en voor bier.”

■

Foto RD, Henk Visscher

Grevel: „Het gaat 
om algehele indruk 
die ik kreeg van ker-
ken in de wijk.”

■

Foto kaski
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Homostichting eist 
excuses Sheehan
„Veroordeling uitspraken niet genoeg”

AMSTERDAM (ANP) – De 
Nederlandse stichting Pink 
Army gaat de Amerikaanse 
oud-generaal John Sheehan 
voor de rechter dagen wegens 
smaad en belediging. Ze wil 
dat Sheehan zijn uitspraken 
publiekelijk intrekt en in een 
aantal internationale kranten 
zijn excuses aanbiedt.

Dat meldde de organisatie giste-
ren. De Stichting Homoseksuali-
teit en Krijgsmacht (SHK), de be-
langenorganisatie voor homo’s 
in het Nederlandse leger, sluit 
zich aan bij het initiatief.

Het initiatief volgt op uitspra-
ken die Sheehan donderdag deed 
in een hoorzitting in de Ameri-
kaanse Senaat. De voormalige 
opperbevelhebber van de NAVO 
stelde dat de val van de mosli-
menclave Srebrenica in 1995 
mede te wijten is aan homo’s in 
het Nederlandse leger.

Het kabinet en de militaire 
vakbonden veroordeelden de uit-
spraken vrijdag fel. Maar dat is 
de beide stichtingen niet genoeg, 
zo meldden zij gisteren. Ze eisen 
excuses.

De stichting Pink Army gaat bij 
de federale rechtbank van Cali-
fornië, die landelijke bevoegd-
heid voor rechtspraak heeft, een 
rechtszaak aanspannen namens 

een groep mensen. Om het pro-
ces aan te spannen zijn minimaal 
zeven militairen nodig. SHK gaat 
Pink Army helpen om het beno-
digde aantal op korte termijn 
te vinden. SHK-voorzitter Peter 
Kees Hamstra overweegt deel 
uit te gaan maken van de groep. 
Ook homobelangenorganisatie 
COC en de GayKrant steunen het 
initiatief.

Pink Army gaat de komende 
weken geld inzamelen voor de 
rechtszaak, die zeker 200.000 
dollar gaat kosten. 

De stichting gaat bovendien 
Amerikaanse belangenorganisa-
ties, media en fondsen benade-
ren om in de Verenigde Staten 
zelf aandacht te besteden aan de 
actie.

„Het gaat om een groter belang 
dan de pijn die de opmerkingen 
veel Nederlandse militairen heb-
ben gedaan”, stelt initiatiefne-
mer Peter Schouten. „In Neder-
land vinden we de uitlating dat 
homoseksualiteit kan leiden tot 
genocide onzinnig. Maar in de 
Verenigde Staten zijn er tiental-
len miljoenen mensen die knik-
ken en zeggen: Ja, hij heeft ge-
lijk.” 

De stichting hoopt de rechts-
zaak tegen Sheehan binnen drie 
maanden aan te kunnen span-
nen.

DEN HAAG – Koningin Beatrix woonde gisteren de opening bij van de 32e internationale conferentie van het Model European Parliament in de Kloos-
terkerk in Den Haag. Hierbij spelen 165 middelbare scholieren uit alle lidstaten van de Europese Unie het Europees Parlement na.   Foto ANp

„Leden stembureaus beter trainen”

DEN HAAG (ANP) – Gemeenten 
hadden leden van stembureaus 
beter moeten trainen in de 
aanloop naar de afgelopen 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Dat zegt staatssecretaris Bijle-
veld in het jongste nummer van 
het magazine van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten.

Volgens Bijleveld moet dit een 
les zijn voor 9 juni, wanneer de 

vervroegde Kamerverkiezingen 
worden gehouden.

Bijleveld gaat evalueren wat 
gemeenten hebben gedaan met 
informatie die ze toegestuurd 
kregen. Zo ontving ieder stem-
bureaulid een dvd met prakti-
sche oefeningen. 

Tijdens de gemeenteraadsver-
kiezingen was er in verschillen-
de gemeenten sprake van onre-
gelmatigheden.

Honderden mannen melden zich na geweld bij opvang
Binnenlandredactie

AMSTERDAM – Ruim 300 man-
nen die het slachtoffer waren 
van huiselijk geweld, eergerela-
teerd geweld of mensenhandel 
hebben zich tussen juli 2008 
en september 2009 gemeld bij 
speciale opvangplekken.

Dat hebben de gemeentebestu-
ren van Amsterdam, Rotterdam, 

Den Haag en Utrecht gisteren be-
kendgemaakt.

De vier grote steden begonnen 
in juli 2008 met een proef met 
opvangplekken voor mannen die 
het slachtoffer waren van deze 
vormen van geweld.

Dat gebeurde in samenwerking 
met het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS)  

Elk van de vier grote steden 

realiseerde tien opvangplekken. 
Van de 300 mannen die zich 
daarvoor meldden, werden er 90 
ook daadwerkelijk opgevangen. 

De helft van deze groep was het 
slachtoffer van huiselijk geweld. 
De anderen hadden te maken ge-
had met eergerelateerd geweld 
of mensenhandel.

De gemeentebesturen van de 
vier grote steden begonnen met 
het project omdat er te weinig 

opvang was voor bedreigde man-
nen. Ook wilden ze een idee 
krijgen van hoeveel mannelijke 
slachtoffers er zijn. 

De opvangplekken zijn overi-
gens bestemd voor mannen uit 
het hele land.

De proef loopt nog tot eind dit 
jaar.

Het ministerie van VWS beslist 
later of er daarna een vervolg 
komt.

Katja blijft 
voorlopig in 
Amerika

EDE (ANP) – Het door haar 
vader meegenomen meisje 
Katja uit Ede blijft nog zeker 
een halfjaar in de Verenigde 
Staten. 

Dat stelde de Nederlandse advo-
cate van de moeder van Katja gis-
teren. Een Amerikaanse rechter 
heeft besloten dat het meisje in 
de VS kan blijven tot een hoger 
beroep in de zaak is behandeld. 

Eerder deze maand bepaalde 
het Amerikaanse Federal Court 
nog dat het 8-jarige meisje terug 
moet naar haar moeder in Neder-
land. De vader ging tegen die uit-
spraak in hoger beroep. Met een 
kort geding wilde hij bereiken 
dat Katja tot het hoger beroep 
in de VS mag blijven. De rechter 
heeft daarmee ingestemd, aldus 
advocate H. Scheer.

Wereldwijd vaker 
multiresistente 
tuberculose

DEN HAAG (ANP) – Multiresis- 
tente tuberculose, een variant 
waarbij de ziekteverwekker 
ongevoelig is voor gangbare 
antibiotica, komt wereldwijd 
steeds vaker voor. 

Ook in Nederland lijkt sprake te 
zijn van een stijgende trend, zo 
blijkt uit cijfers die KNCV Tuber-
culosefonds gisteren naar buiten 
bracht.

Vorig jaar werd bij twintig per-
sonen multiresistente tbc vastge-
steld. Dat waren er een jaar eer-
der nog veertien en in 2007 tien. 
Het gaat om een relatief kleine 
groep. In totaal werden vorig 
jaar 1160 tbc-gevallen gemeld, 
16 procent meer dan in 2008. 
Mensen met multiresistente tbc 
lopen fors meer risico aan de 
ziekte te overlijden.

sterren
voor de kerk

Onderzoeksbureau Kaski rap-
porteerde over de kerkelijke 
aanwezigheid in twaalf van 
de veertig zogeheten aan-
dachtswijken, verdeeld over 
zes steden: Almere, Deventer, 
Groningen, Nijmegen, Rotter-
dam en Utrecht. Een greep uit 
de resultaten.

Almere
De gereformeerde gemeente 
in Almere krijgt een van de 
drie sterren („minimaal aantal 
activiteiten”) voor inloop en 
voor materiële en financiële 
ondersteuning aan bewoners 
van de Bouwmeesterbuurt de 
en Stedenwijk, maar géén voor 
spiritualiteit. Alleen het doops-
gezinde inloophuis De Ruimte 
krijgt daar in Almere een ster 
voor. Dit centrum krijgt ook 
drie sterren („veel activiteiten”) 
voor inloop en aandacht voor 
specifieke doelgroepen. Op de 
Marokkaanse moskee na krijgen 
alle organisaties ten minste één 
ster voor de onderlinge samen-
werking. Alleen De Ruimte en 
het protestantse Diaconaal  
Centrum werken ook samen 
met de lokale overheid. In 
Almere hebben het Diaconaal 
Centrum, De Ruimte en jonge-
rencentrum The Rock subsi-
die aangevraagd bij de lokale 
overheid. Die aanvragen zijn in 
een aantal gevallen toegekend, 
een aantal keren afgewezen en 
in één geval loopt er nog een 
aanvraag.

Groningen
Groningen springt er in het 
rapport uit door het grote 
verschil tussen het protestantse 
wijkwerk (drie sterren) en dat 
van de overige gemeenschap-
pen (geen sterren, op de Turkse 
Eyup Sultanmoskee na). De 
andere organisaties zijn meer 
actief op stedelijk niveau, maar 
krijgen daar slechts één ster. 
Verantwoordelijke voor de hoge 
cijfers is stichting Het Pand, 
een initiatief van de hervormde 
wijkgemeente Martinikerk. Een 
respondent van Het Pand ver-
woordt zijn visie als volgt: „We 
kunnen de wijk niet veranderen 
maar wel een lichtpuntje zijn. 
We proberen iets positiefs neer 
te zetten en daar komen kinde-
ren en ouders op af.”

Utrecht
In Utrecht is precies de helft 
van de veertien religieuze orga-
nisaties in Kanaleneiland actief 
tot zeer actief voor de wijk. In 
Ondiep zijn dat er een stuk min-
der: twee van de vijf. Stichting 
Buurtpastoraat, Youth for Christ 
en stichting Present scoren drie 
sterren voor hun jongerenwerk 
in Kanaleneiland. De protestant-
se gemeente in Utrecht scoort 
daarentegen niet erg hoog (één 
ster). Stimulerende factoren 
voor het wijkwerk zijn onder 
andere een grote inzet van pro-
fessionals en de langdurige aan-
wezigheid en activiteiten in de 
wijk, waardoor de organisaties 
betrouwbaar geacht worden en 
beschikken over ruime netwer-
ken. Belemmerend is echter dat 
de eigen gemeenschappen soms 
sterk vergrijsd zijn, waardoor er 
weinig vrijwilligers zijn.


